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ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Katolicka Wspólnota „Chleb Życia”

Dnia 13 listopada przy remizach OSP na terenie Gminy
Iwanowice odbyły się zbiórki żywności dla Katolickiej
Wspólnoty "Chleb Życia" z Krakowa prowadzonej przez
siostrę Małgorzatę Chmielewską.
Wspólnota prowadzi w sumie 11 domów dla ludzi
bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się
stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do
społeczeństwa. W roku bieżącym sytuacja związana
z zaopatrzeniem jest wyjątkowo ciężka.
Tego dnia zbierano głównie warzywa i owoce, ponieważ taką
największą potrzebę zgłosiła wspólnota. Mieszkańcy oddawali
również żywność o długim terminie ważności - w tym m.in.
domowe przetwory. Łącznie zebrano około 2,5 tony żywności.
Napawa to dumą i optymizmem. Ten ruch społeczny ukazał
jak wielkie serce mają mieszkańcy Gminy Iwanowice.
Serdecznie dziękujemy wszystkim hojnym osobom!
W szczególności podziękowania należą się druhom OSP ze
wszystkich jednostek naszej gminy, Komendantowi
Gminnemu OSP - Grzegorzowi Szydło, GOPS w
Iwanowicach, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz sołtysom
wszystkich wsi, ponieważ dzięki właśnie tym osobom pomoc
obrała tak dużą skalę. Wielkie podziękowania należą się p.
Gwidonowi Winiarskiemu - sołtysowi Naramy, który był
inicjatorem całego wydarzenia.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Rozbudowa drogi ekspresowej

Węzeł Widoma
Gm. Iwanowice

W związku z rozbudową drogi ekspresowej S7 (odcinek
Widoma-Kraków) przedstawiamy tymczasową organizację
ruchu na drodze gminnej 600143K w Zalesiu. Poniższa
organizacja ruchu będzie obowiązywać do marca 2023 r. Mapy
w większej wielkości znajdą Państwo na naszej stronie
facebookowej (@Gmina Iwanowice).

Kierujący ruchem
wspomagajacy przejazd
pojazdu budowy przez
drogę publiczną
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ZADANIE:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granica woj.
świętokrzyskiego do Krakowa,
odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków
(z włączeniem do węzła Nowa Huta)
TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt czasowej organizacji ruchu
w związku z budową i funkcjonowaniem bypassu w ciągu

U-20b
prj.

- urządzenie BRD
projektowane czasowe

ZADANIE:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granica woj
świętokrzyskiego do Krakowa,
odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków
(z włączeniem do węzła Nowa Huta)

TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt czasowej organizacji ruch
w związku z budową i funkcjonowaniem bypassu w cią
DG 600143K w m. Zalesie (ok. km 641+676
projektowanej S7).
FUNKCJA:

IMIĘ I NAZWISKO:

Projektant
SKALA:

1:25 000
NR PROJEKTU:

PODPIS:

Agata Bukowska
DATA:

05.05.2020

NR RYS.
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ZMIANA CEN WODY I ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią

Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” sp. z o. o.
informuje, że z dniem 18 października 2021 r. Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
decyzją nr KR.RZT.70.360.2021 zatwierdził taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwanowice.
Nowe ceny wynikające z przyjętych taryf obowiązują od
30 października 2021 r.

elektrycznej, pracy, kosztów unieszkodliwienia odpadów,
ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad
Dłubnią” sp. z o. o.) nieunikniona była zmiana cen wody
i ścieków. W związku z powyższym, w oparciu o dokładną
analizę kosztów oraz osiąganych przychodów płynących
z tytułu świadczonych usług, opracowany został projekt
taryf, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
przekazano do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu,
którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Opierając się na przytoczonej na wstępie decyzji
zatwierdzającej nowe taryfy, zamieszczamy poniżej
informację dot. aktualnych cen wody i ścieków.

W obliczu rosnących kosztów dot. działalności z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków - w szczególności kosztów energii

WODA

ŚCIEKI

RODZAJ CEN
I STAWEK OPŁAT

W OKRESIE
OD 1 DO 12 M-CA

W OKRESIE
OD 13 DO 24 M-CA

W OKRESIE
OD 25 DO 36 M-CA

cena netto za 1 m3

3,65 zł

3,77 zł

3,82 zł

miesięczna stawka opłaty
abonamentowej

3,00 zł

3,10 zł

3,20 zł

cena netto za 1 m3

7,61 zł

7,89 zł

7,90 zł

miesięczna stawka opłaty
abonamentowej

3,00 zł

3,10 zł

3,20 zł

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Dyżurne telefony do firm i instytucji odpowiedzialnych za odśnieżanie w sezonie 2021/2022
Droga krajowa
tel. 604-308-630, (12) 285-51-95

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Droga wojewódzka

tel. (12) 386-38-30, 609-704-884

Zarząd Dróg Wojewódzkich (rejon Jakubowice)

tel. (12) 637-90-00

Zarząd Dróg Wojewódzkich (Kraków)

tel. 502-168-212

Wykonawca „WALKOR” Zakład Robót Drogowych
i Ogólnobudowlanych Odrys Lucjan
Drogi powiatowe

tel. (12) 637-18-11, 507-098-708

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

tel. 502-792-913, (12) 388-29-01, e-mail: trans.jar@onet.eu

TRANS-JAR (północna część gminy od drogi wojewódzkiej
773)

tel. 513-961-021, (12) 388-40-07

SKR Iwanowice (południowa część gminy od drogi
wojewódzkiej 773)
Drogi gminne

tel. 888-722-099, e-mail: matv6@yahoo.pl

Wykonawca „Makol” Sp. z o. o.

tel. (12) 388-40-03 wew. 24, e-mail: sekretariat@iwanowice.pl

Urząd Gminy Iwanowice
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POLSKI NOWY ŁAD

Dofinansowanie dla Gminy Iwanowice

Gmina Iwanowice w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład otrzymała dwie dotacje rządowe na
inwestycje drogowe i kanalizacyjne. Z tych środków
planuje się dokonanie modernizacji ulicy Brzozowej
w Naramie (w 2022 r.) oraz wykonanie rozbudowy
kanalizacji sanitarnej w Lesieńcu i Sieciechowicach
(kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2021 roku).
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji
publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie
inwestycji realizowanych przez JST. Program
realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez BGK.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ
Rada Gminy Iwanowice

XXXV Sesja Rady Gminy Iwanowice

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

13 września 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Iwanowice na rok 2021 - Nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.;

Podjęto uchwałę w następującej sprawie:

3) w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych
w miejscowości Celiny;

1) w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców z dnia 18
sierpnia 2021 r. o przeprowadzenie referendum lokalnego.

4) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 144/7,
144/10, 144/12 położonych w miejscowości Władysław,
gm. Iwanowice;

XXXVI Sesja Rady Gminy Iwanowice
29 września 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji
2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice Edward Stopiński.
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2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek nr
107/2, 107/3 na działkę nr 106/2 położonych
w miejscowości Władysław, Gmina Iwanowice;
6) w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu
przez Gminę Iwanowice.

z życia Gminy • INFORMACJE•
XXXVII Sesja Rady Gminy Iwanowice

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

6 października 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy
Iwanowice odbyła się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.;

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Iwanowice;

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.;

4) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na terenie Gminy Iwanowice;

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Iwanowice
27 października 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy
Iwanowice odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczyła
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwanowice Elżbieta
Morek.
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 emisji obligacji;
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/333/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu
pomocy finansowej na realizację projektu pn.: „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Krakowskiego”;
5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Iwanowice na lata 2021-2030;
6) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na 2022 r.;
7) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Iwanowice;
8) w sprawie określenia górnych stawek opłat za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035;

5) w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem
pomieszczeń w budynkach szkół stanowiących majątek
Gminy Iwanowice;
6) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z lodowiska
„Biały Orlik” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach;
7) uchwała nr 7 w sprawie zasad naliczanie diet dla
radnych Rady Gminy Iwanowice;
8) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Iwanowice;
9) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr
III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania;
10)
w
sprawie
zmiany
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy
Iwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki,
Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice
Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary,
Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama,
Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko,
Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje,
Zalesie, Żerkowice przyjętego Uchwałą Nr XIII/
127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015
roku;
11) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Iwanowice na
2022 rok.
Uchwały dostępne na: iwanowice.pl > bip > rada >
uchwały

XXXIX Sesja Rady Gminy Iwanowice
Dnia 24 listopada 2021 r. w sali obrad Urzędu
Gminy Iwanowice odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy
Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.
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NOWE DOWODY OSOBISTE Z DODATKOWĄ CECHĄ BIOMETRYCZNĄ
Urząd Stanu Cywilnego w Iwanowicach

Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku możliwe jest
złożenie wniosku o dowód osobisty z dodatkową cechą
biometryczną. Odciski palców i odwzorowanie podpisu
właściciela dowodu osobistego to nowe elementy, które
znajdą się w warstwie elektronicznej i graficznej
wydawanych w Polsce dowodów osobistych. Nowe
dokumenty wydawane są na 10 lat dla osób powyżej 12
roku życia, natomiast dla dzieci 12 roku życia dowód
będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków
palców.
Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia
20 czerwca 2019 roku.
W nowym dowodzie – poza odciskami palców
(w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem
właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też
kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian.
Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego na
tle flagi Unii Europejskiej.

UWAGA!
W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych
dowodów osobistych nie będzie konieczności
obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.
Z dotychczasowego dowodu będzie można
korzystać do czasu, aż minie ważność w nim
wskazana.
Odciski palców zostaną zapisane w jego warstwie
elektronicznej. Nie będą widoczne na dokumencie.
W warstwie graficznej, czyli na fizycznym dowodzie,
pojawi się także odwzorowanie własnoręcznego podpisu
jego posiadacza.
W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania
odcisków palców, dowód zostanie wydany jedynie na 12
miesięcy. Osoby z niepełnosprawnością (którą należy
uprawdopodobnić), od których pobranie odcisków jest
trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy
biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez
10 lat. Brak możliwości złożenia podpisu nie wpłynie na
termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie
możliwości otrzymania dokumentu bez odcisków palców
czy podpisu na życzenie wnioskującego.
Nowością od dnia 8 listopada 2021 roku jest mobilna
stacja urzędnika. Jest to rozwiązanie dla osób starszych,
obłożnie chorych i niepełnosprawnych obywateli, którzy
nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Już od lat
urzędnicy odwiedzają takich mieszkańców w miejscach
ich pobytu – w domach, szpitalach czy ośrodkach opieki
gdzie przyjmują wnioski, a później przywożą gotowe
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dowody osobiste. Teraz otrzymają dodatkowe narzędzie,
z pomocą którego będą mogli pobrać odciski palców,
a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna
stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną
dokumentu, co wówczas możliwe było jedynie
stacjonarnie.
Jak uzyskać pomoc w dotarciu do urzędu w celu
złożenia nowego dowodu osobistego?
Aby zgłosić urzędowi potrzebę przyjazdu do osoby
z dysfunkcją, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres dowody@um.krakow.pl lub pismo na
elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu (przy użyciu
formularza pisma ogólnego - https://www.gov.pl/web/
gov/wyslĳ-pismo-ogólne). W treści wiadomości należy
podać podstawowe dane (imię, nazwisko, numer PESEL),
dane adresowe i kontaktowe oraz wskazać ogólnie
okoliczności uzasadniające przyjazd. Po otrzymaniu
wiadomości pracownik Urzędu Miasta Krakowa
skontaktuje się z daną osobą, aby uzgodnić termin
przyjęcia wniosku.
Zgłoszenia przyjmowane będą także telefonicznie pod
numerem (12) 616-56-31 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz na stanowiskach
obsługi dowodów osobistych przy ul. Wielickiej 28A
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 18:00.
Czy można złożyć wniosek o dowód przez internet?
Wnioski o dowód osobisty można składać online
wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku
życia, ponieważ w ich przypadku nie będą pobierane
odciski palców.
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SŁONECZNE PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ IWANOWICKIE SKARBY
Przedszkole Samorządowe „Słoneczne w Iwanowicach

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.” - B. Franklin
Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach
wraz z Oddziałem w Sieciechowicach realizują
w bieżącym roku szkolnym program własny z zakresu
edukacji przyrodniczej pn. „Iwanowickie Skarby
Przyrody”. Treść programu jest zgodna z założeniami
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
Koncepcją
pracy
Samorządowego
Przedszkola
„Słoneczne” w Iwanowicach. Autorski program jest
realizowany we wszystkich grupach wiekowych
funkcjonujących w placówce.
Gmina Iwanowice zlokalizowana jest na terenie
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to gmina
wiejska i zgodnie z jej charakterem funkcjonują tu
gospodarstwa rolne, hodowlane, sadownicze i ogrodnicze.
To teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych, a także
architektonicznych. Okoliczności przyrody sprzyjają
i zachęcają do tworzenia działań edukacyjnych. Chcemy,
aby dzieci poznały piękno okolicy, w której mieszkają.

Program „Iwanowickie Skarby Przyrody” ma na celu
nabycie wiedzy z zakresu przyrody, a także rozwinięciu
u dzieci przynależności społecznej i postawy patriotycznej.
Założeniem programu jest współpraca z nauczycielami
wewnątrz placówki, a także poza nią. Ważnym elementem
jest korzystanie z doświadczenia i dorobku innych
nauczycieli pracujących na terenie Gminy Iwanowice,
m.in. korzystanie z publikacji na temat Dłubniańskiego
Parku Narodowego. Kluczową rolę w procesie edukacji
odgrywa nauczyciel przedszkola. Wychowawca jest
źródłem inspiracji i wiedzy dla swoich wychowanków.
Liczymy na to, że nasze działania skutecznie zachęcą dzieci
do samodzielnego odkrywania świata przyrody
i doceniania uroku pobliskich miejscowości. Ważnym
elementem podczas realizacji programu jest współpraca ze
środowiskiem lokalnym oraz rodzicami. Rodzice mogą
angażować się w działania edukacyjne, poprzez
gromadzenie eksponatów przyrodniczych, przygotowanie
spotkań, udział w konkursach, a także dzielenie się swoją
wiedzą i umiejętnościami. Współpraca ze środowiskiem
lokalnym stanowi podstawę przy realizacji programu.
Głównym celem programu „Iwanowickie Skarby
Przyrody” jest rozwĳanie wiedzy przyrodniczej związanej
z okolicą Gminy Iwanowice. Wprowadzając dzieci w świat
przyrody należy pamiętać o ich charakterystycznej
potrzebie ruchu i zabawy. Realizacja programu
„Iwanowickie Skarby Przyrody” zakłada stosowanie
różnorodnych metod aktywizacji. Podczas programu
dzieci odbywały spacery, wycieczki, zapraszano gości
specjalnych. Były także wspólne działania z rodzicami oraz
samodzielne doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.
Czynne zaangażowanie nauczycieli, dzieci, rodziców oraz
środowiska lokalnego umożliwia efektywne działania
dydaktyczno-wychowawcze oraz radosną edukację dzieci.
Słoneczne Przedszkolaki z Iwanowic oraz z oddziału
w Sieciechowicach w I semestrze wzięły udział
w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie
mogły podziwiać piękno przyrody oraz rozwĳać wiedzę na
temat życia roślin i zwierząt. Dzieci odwiedziły także
gospodarstwa rolne w Maszkowie. Dzięki uprzejmości
Łukasza Bebaka oraz Beaty i Czesława Pobędzów, dzieci
zapoznały się z pracą rolnika. Zobaczyły jak wyglądają
poszczególne maszyny rolnicze oraz jak się je obsługuje.
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Kolejnym interesującym miejscem na mapie Gminy
Iwanowice, które odwiedziły Słoneczne Przedszkolaki jest
Gospodarstwo Ogrodnicze „Wójcik” w Grzegorzowicach
Wielkich. Korzystając z gościnności pana Bartłomieja
Wójcika, dzieci zapoznały się z wyglądem szklarni,
obejrzały uprawę pomidorów, rozwinęły wiedzę na temat
opieki nad roślinami w domu i w ogrodzie oraz na temat
warunków potrzebnych roślinom do życia.
Korzystając z pięknej złotej jesieni, dzieci wzięły udział
w wycieczce do lasu w Tarnawie. Podczas wycieczki
przedszkolaki wzięły udział w warsztatach przyrodniczych,
prowadzonych przez pracowników Działu Edukacyjnego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
Województwa
Małopolskiego. Podczas spaceru, dzieci miały okazję
zapoznać się z pracą leśnika, rozwinęły wiedzę na temat
charakterystycznych cech środowiska leśnego, poznały
zwyczaje zwierząt mieszkających w lesie oraz najważniejsze
rośliny.
Dzięki realizacji tego programu, udało nam się odwiedzić
wiele pięknych miejsc, poznać ciekawe osoby, rozwinąć
swoją wiedzę przyrodniczą… A to przecież jeszcze nie
koniec odkrywania Iwanowickich Skarbów Przyrody!
W nadchodzącym czasie Słoneczne Przedszkolaki będą
realizowały kolejne tematy, m.in.: „Co rzeka Dłubnia
widziała?", "Od Jangrota do rzeki Wisły?” i „Zabytki
Iwanowickiej Ziemi”. Przed nami również wyprawa do
lokalnej pasieki, piekarni i innych ciekawych miejsc.
Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach
składa podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom
dzieci miały możliwość wspólnie odkrywać Iwanowickie
Skarby Przyrody. Serdecznie zapraszamy do współpracy
i kontaktu mieszkańców naszej gminy i okolic, chcących
podzielić się swoimi „przyrodniczymi skarbami”
z najmniejszymi mieszkańcami naszej gminy.
Kinga Siuta

SPOTKANIE Z KUSTOSZEM MUZEUM REGIONALNEGO W IWANOWICACH

Szkoła Podstawowa w Naramie

28 października w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Świętej Jadwigi Królowej w Naramie goszczono kustosza
Muzeum Regionalnego w Iwanowicach znakomitego
historyka i regionalistę – pana Adama Miskę, który
w swojej prelekcji pt. „Dzieje Naramy” przedstawił
uczniom klas IV-VIII historię naszej miejscowości od
czasów najdawniejszych po współczesne. Pan kustosz
przybliżył także ważne postacie historyczne mające
związek z Naramą - m.in.: króla Polski; patronkę naszej
szkoły – św. Jadwigę; fundatora pierwszego kościoła
w Naramie – Pawła Żydowskiego; wicepremiera, który
zakupił w 1935 roku dwór w Owczarach (budynek gdzie
obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej); kierownika
szkoły - Ignacego Wacyka, który tę zaszczytną funkcję
pełnił w latach 1946-1960.
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Po prelekcji zebrani uczniowie zadawali Panu kustoszowi
pytania. Następnie odbyła się prezentacja dotycząca
dziejów Naramy przygotowana przez klasę ósmą. Na
zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły - Pan Krzysztof
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Zadora, który podziękował Panu Adamowi za
przybliżenie dziejów Naramy oraz kształtowanie tym
samym patriotyzmu lokalnego i pielęgnowanie bogatej
historii oraz tradycji miejscowości.
Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwali
nauczyciele - Stefan Tochowicz i Agnieszka Nielepiec.
Obsługę techniczną zapewnił p. Leszek Dudek oraz
uczniowie klasy VIII. Serdecznie dziękujemy!

ŚLUBOWANIE

Szkoła Podstawowa w Iwanowice

Pierwsze dwa miesiące nauki szkolnej - to czas niezwykle
ważny w życiu zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Każdy
mały człowiek z niepokojem, nieśmiałością ale
i z zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Wrzesień
i październik to miesiące podczas których
pierwszoklasista integruje się w środowisku szkolnym,
poznaje nowe miejsca, kolegów, panią, zaczyna pisać,
czytać i liczyć. Jednak przede wszystkim uczestniczy
w ważnych szkolnych wydarzeniach. Ogromne przeżycie
stanowi dla pierwszaków najważniejsza dla nich
uroczystość - Ślubowanie i Pasowanie na ucznia.
Na swoim Ślubowaniu, które odbyło się 21 października
dzieci pokazały, że szybko zdobywają wiedzę, nabywają
nowe umiejętności a szkoła jest dla nich miejscem
przyjaznym.

W trakcie uroczystości, z rąk wychowawczyni, uczniowie
otrzymali swoje pierwsze dokumenty - legitymacje
szkolne i dyplomy. Wspaniałą niespodzianką były
przepiękne upominki przygotowane przez Organ
Prowadzący Szkołę - Gminę Iwanowice. Upominki te
wraz z życzeniami dla najmłodszych uczniów wręczyła
Pani Sekretarz Gminy Iwanowice- Anna Tarko. Piękne
życzenia i prezenty otrzymaliśmy również od rodziców
i uczniów klasy drugiej wraz z wychowawczynią Panią
Joanną Stąpała.

Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią
serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania i przeprowadzenia tej ważnej dla nas
uroczystości.
Anna Kmita

KOROWÓD ŚWIĘTYCH

Szkoła Podstawowa w Poskwitowie

Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor
Dorota Dryja-Zębala. W ciepłych słowach podziękowała
rodzicom za zaufanie, które okazali naszej szkole
przyprowadzając tu swoje pociechy. „Spotkać się
to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to
sukces” – niech te słowa prowadzą nas przez wszystkie
lata nauki szkolnej poprosiła Pani Dyrektor. Wiele miłych
słów usłyszeliśmy też od przedstawicielek Samorządu
Uczniowskiego, prowadzących uroczystość. Uczniowie
klasy pierwszej pięknie zaprezentowali się na scenie.
Pokazali wszystkim, że mogą siebie już nazywać uczniami.
Byli pogodni, uśmiechnięci i bardzo przejęci swoją rolą.
W pełni zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Iwanowicach co zostało
potwierdzone poprzez akt ślubowania na sztandar szkoły
oraz pasowanie dokonane przez Panią Dyrektor.

Tuż po Wszystkich Świętych w poskwitowskiej szkole
odbył się Korowód Świętych. Uczniowie przebrani za
świętych prezentowali się na forum całej szkoły. W tym
roku można było ujrzeć m.in. Maryję, św. Łucję, św.
Antoniego, św. Joanne Berette Molla oraz wiele innych.
Organizacja korowodu tworzy wspólnotę, która kroczy po
śladach świętych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Poskwitowie wiedzą, że są oni wśród nas.
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WYCIECZKA DO WARSZAWY

W tym dniu grupa zwiedziła także Park Łazienkowski
i poznała jego niezwykłą historię.

Szkoła Podstawowa w Poskwitowie

Na wycieczce do Warszawy uczniowie zwiedzili zabytkową
Starówkę - jedno z najbardziej popularnych, a tym samym
najciekawszych miejsc w centrum. Po drodze na stare
miasto młodzież oglądała gmach sądu, pomnik powstania
warszawskiego oraz niedawno wzniesiony pomnik kobiet
powstania warszawskiego.

W dniach 7-8 października 2021 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Poskwitowie brali udział w wycieczce do
Warszawy.
Pierwszego dnia dzieci zwiedziły między innymi Centrum
Nauki Kopernik, które jest jednym z największych centrów
nauki w Europie. Podczas wizyty można było samemu
przeprowadzać eksperymenty i samodzielnie zwiedzać bez
przewodnika. Najbardziej podobały się pokoje iluzji oraz
łamigłówki. Przy wejściu znajdowała się kula, która
poruszała się w przód oraz w tył i co jakiś czas zrzucała
słupki z kulkami. Nie sposób było oderwać wzroku.
Centrum Nauki Kopernik było interesujące i z pewnością
każdy bez względu na wiek powinien choć raz je
odwiedzić.
Jednym z obiektów zwiedzanych podczas wycieczki był
Pałac Kultury i Nauki. Budynek ma aż 237 metrów
wysokości i jest jedną z najwyższych budowli w stolicy.
Powstał w 1955 r. z inicjatywy Józefa Stalina jako „dar
narodu radzieckiego dla Polaków”. Następnie młodzież
pojechała windą na taras widokowy, który znajduje się na
30 piętrze (wysokość 114 metrów). Uczestnicy wycieczki
oczarowani cudowną panoramą miasta mieli okazję zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie, aby zapamiętać tę chwilę.

ŚLUBOWANIE

Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach

21 października w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa
uroczystość. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej w obecności rodziców, nauczycieli i starszych koleżanek
i kolegów zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Po
ślubowaniu na sztandar szkoły uroczystego aktu pasowania
dokonał pan dyrektor Janusz Maj.
Całość zwieńczyły artystyczne popisy pierwszoklasistów
i uczniów klasy drugiej, którzy na powitanie szkoły
wręczyli młodszym koleżankom i kolegom specjalne
upominki.
Była to bardzo podniosła i udana uroczystość.
A. Wołowczyk
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Zwiedzanie samej Starówki rozpoczęto od oglądania
dawnych murów obronnych i umiejscowionego przy nich
pomnika małego powstańca. Następnie grupa przeszła na
Plac Zamkowy, gdzie podziwiano Zamek Królewski
i kolumnę Króla Zygmunta. Spacer pięknymi uliczkami
Starówki i podziwianie kolorowych kamieniczek przy
Rynku z pewnością pozostanie w pamięci każdego
uczestnika.
Dzięki interesującym opowieściom przewodnika,
uczniowie mieli okazję poznać niezwykle ciekawą
(i jednocześnie tragiczną) historię naszej stolicy.
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WYJAZD DO FABRYKI SCHINDLERA

Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach

przez muzealne sale (i nie tylko) mogliśmy poznać losy
Krakowa i krakowian w okresie niemieckiej okupacji. Duże
wrażenie zrobiły na nas opowieści i ekspozycje związane
z zagładą narodu żydowskiego.

We wtorek 19 października br. uczniowie klasy VII i VIII
wybrali się do niezwykłego miejsca. Celem ich wyjazdu
stała się Fabryka Schindlera, - muzeum, które istnieje od
kilkunastu lat, ale już zyskało sławę na całym świecie. Była
to niezwykła, bardzo ciekawa i pouczająca podróż w czasy,
gdy ludzkie życie znaczyło niewiele. Podczas wędrówki

Naszą wyprawę zakończyliśmy
najpierw na Palcu Bohaterów
Getta, gdzie mogliśmy podziwiać
niezwykły pomnik poświęcony
pamięci krakowskich Żydów,
a potem udaliśmy się na
Kazimierz - na ulicę Szeroką gdzie cofnęliśmy się do czasów,
gdy ta dzielnica była zamieszkała
głównie przez ludność narodowości żydowskiej.
A. Wołowczyk. A. Wygaś

GAZETKA Z POMYSŁEM

Szkoła Podstawowa w Widomej

w szkole, rozwiązać sudoku, krzyżówkę i rebusy. Mogą wziąć
udział w konkursie z nagrodami „A to Polska właśnie”. Pierwszą
laureatką została Milena Stanek - mówi Bartosz Kucala.
-

Za nimi dwa numery szkolnej gazetki „Nie mam
pomysłu”. Wszystko zaczęło się we wrześniu, na
pierwszych zajęciach koła dziennikarskiego. Była ich
niewielka grupka, która co tydzień rosła, by ostatecznie
wyłonić czternastoosobową redakcję.
- Spotykamy się raz w tygodniu. Chodzimy do klasy czwartej, piątej
i szóstej. Przygotowujemy każdy numer od podstaw. Sami piszemy,
rysujemy, prowadzimy wywiady, fotografujemy, rozmawiamy
i obserwujemy. Choć gazetkę wydajemy raz w miesiącu, to pracujemy
24 godziny na dobę – mówią młodzi redaktorzy.

Mamy dziennikarskie plany i marzenia – dodają Urszula
Papierz i Marysia Twardowska – chcemy zobaczyć prawdziwą
redakcję prasową, studio radiowe i telewizyjne. Chcemy się rozwĳać,
dobrze pisać i mieć coraz większą poczytność. Marzy nam się też
gazetka w kolorze.

Uczniowie wydali dwa numery swojej gazetki. Tytuł jest
pomysłem czwartoklasisty Kamila Fundamenta. Pismo
ukazuje się pod koniec każdego miesiąca i ma swoje stałe
działy oraz rubryki.

Opiekunem młodych dziennikarzy jest Andrea Janik
nauczycielka języka polskiego.
Redakcja Gazetki Szkolnej
„Nie mam pomysłu”

- Mamy dział „Z życia szkoły”, „Aktualności”, „Rozmaitości”.
Nasi czytelnicy mogą poczytać o najważniejszych wydarzeniach
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WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO
Szkoła Podstawowa w Widomej

Uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego wraz z opiekunami i wychowawcami Martą Kucharską-Gurbiel, Andreą Janik, Sylwią Kitlińską
i Blanką Kulczycką - w połowie października odbyli
wycieczkę w Tatry.
15 października 2021 r. o godzinie 6:30 wyjechaliśmy na
wycieczkę w góry. Naszym celem było Morskie Oko.
Tuż za Krakowem mogliśmy już powoli podziwiać
przykuwające uwagę jesienne krajobrazy i pojawiał się
pierwszy, piękny zarys Tatr.
Przed Zakopanem dołączył do nas przewodnik. Jeszcze
w autokarze przypomniał nam jak należy się zachowywać
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Po dotarciu na parking w Palenicy Białczańskiej o godzinie
10 rano wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę w rejon
Morskiego Oka szlakiem czerwonym.

przyprószonych śniegiem grzbietów gór, które odbĳały
się w tafli jeziora. Przekonaliśmy się, na własne oczy, że
woda w Morskim Oku rzeczywiście ma zielonkawy kolor,
o czym wspomniał wcześniej pan przewodnik.
Słońce, śnieg, przepiękna pogoda, świetne humory
i wspaniałe widoki zrekompensowały pierwsze otarcia
w butach.
Gdy nacieszyliśmy się już otaczającą nas przyrodą,
udaliśmy się w drogę powrotną. Po dwóch godzinach
dotarliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w podróż do szkoły.
O godzinie 20:00 byliśmy już przed budynkiem szkolnym.
Po dniu pełnym wrażeń pożegnaliśmy się, nasi uczniowie
zostali odebrani przez rodziców i w dobrych humorach
wrócili do swoich domów.
Blanka Kulczycka

Widoki zapierały nam dech w piersiach. Po około
godzinnym marszu zbliżyliśmy się do Wodogrzmotów
Mickiewicza, które słyszeliśmy już z daleka (huk wody
spadającej na głazy w dole wodospadu). Sam wodospad
składa się z trzech kaskad liczących łącznie 10 m. W tym
urokliwym miejscu mieliśmy krótki odpoczynek.
Po kolejnej godzinie marszu dotarliśmy nad Morskie Oko
- największe jezioro w Tatrach, które leży w Dolinie
Rybiego Potoku, skąd rozciąga się widok na Tatry Wysokie
i Rysy. Podziwialiśmy piękną i malowniczą panoramę,

PROJEKT EDUKACYJNY IPN PAMIĘĆ POKOLEŃ
Szkoła Podstawowa w Celinach

Tradycyjnie już od kilku lat tuż przed zbliżającymi się
świętami o charakterze patriotycznym delegacja naszych
uczniów składa wiązanki kwiatów i znicze na grobach
mieszkańców naszej gminy, którzy stracili życie w wyniku
walki o niepodległość. Ta piękna tradycja ma na celu
podtrzymanie wśród najmłodszego pokolenia pamięci
o minionych czasach i szacunku wobec tych, którzy zapłacili
najwyższa cenę za obronę naszej ojczyzny. Uczniowie
opiekują się nagrobkami pod opieką nauczycielki historii
pani Joanny Deli realizując projekt edukacyjny IPN „Pamięć
pokoleń”.
Paulina Bielawska
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POZNAJ POLSKĘ - TRZYDNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
Szkoła Podstawowa w Celinach

Dnia ósmego listopada uczniowie klasy VII i VIII Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach wraz
z opiekunami udali się na trzydniową wycieczkę do
Wrocławia. Wycieczka odbyła się dzięki dofinansowaniu
wynoszącemu 80% wartości z programu ministerialnego
pt. "Poznaj Polskę". Dzięki pozyskaniu dodatkowych
środków uczniowie mogli spędzić 3 dni w stolicy Dolnego
Śląska ponosząc relatywnie niewielkie koszty wyjazdu.

odbył się spacer do najstarszej części Wrocławia - Ostrowa
Tumskiego - pełnego zabytków. To w tym miejscu przez
kilkaset lat budowana była najpiękniejsza świątynia na
Dolnym Śląsku. Mowa tu o Katedrze Wrocławskiej.
Trzeci dzień zaczął się od zwiedzania Panoramy
Racławickiej - pierwsze i zarazem jedyne tego rodzaju
w Polsce, dziewiętnastowieczne malowidło, o niespotykanych rozmiarach - aż 15 na 114 metrów. Dzięki
połączeniu poszczególnych zabiegów malarskich oraz
technicznych przenosi oglądającego w czasie do zupełnie
innej rzeczywistości. Następnie spacerem przeszliśmy do
ZOO oraz Afrykarium, w którym w wyjątkowy sposób
prezentowane jest środowisko wodne tzw. Czarnego
Kontynentu. Na terenie ZOO mieliśmy możliwość
poznania zwierząt z egzotycznych zakątków świata.
To na tyle jeżeli chodzi o wycieczkę. Pozwoliłam sobie
jednak przeprowadzić krótkie wywiady z uczniami którzy
mieli okazję na niej być, oto kilka ich wypowiedzi:

Pomimo, że wyjazd zorganizowany był późną jesienią,
pogoda była wspaniała i sprzyjała długim spacerom po
malowniczych zakątkach miasta. Jedna z uczestniczek
wyjazdu - Ola Kłosinska z klasy VII - pokusiła się
o napisanie paru słów o wycieczce. Zapraszamy do lektury!
Pierwszego dnia udaliśmy się do Hydropolis. Jest to
centrum nauki i wiedzy o wodzie - jedno z niewielu takich
miejsc na świecie. Następną atrakcją było zwiedzanie
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, w co zaliczało się
zobaczenie Oratorium Marianum, Wieży Matematycznej
i sal wystawowych. Później odbyliśmy spacer po
wrocławskiej starówce. Zobaczyliśmy m.in. Rynek, Ratusz,
Kościół św. Elżbiety, więzienie miejskie z XV wieku,
(w którym karę odsiadywał sam Wit Stwosz), Stare Jatki
oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Drugiego dnia udaliśmy się na zwiedzanie Hali Stulecia
zaprojektowanej przez Maksa Berga. Jest to najsłynniejsze
dzieło wrocławskiego modernizmu, powstałe z okazji
stuletniej rocznicy pokonania wojsk Napoleona. Na
początku XIX wieku jedna z największych budowli
na świecie, która jest w stanie pomieścić dziesięć tysięcy
osób. To miejsce największych wydarzeń kulturalnych,
sportowych oraz muzycznych. Po tym rozpoczęło się
zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza, w którym znajduje
się rękopis dzieła Adama Mickiewicza oraz wystawy
dotyczące epoki romantyzmu. W muzeum prezentowane
są dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich „Pana Tadeusza”,
opowiada o powstaniu i recepcji książki niezwykłej. Druga
część wystawy stałej - „Misja: Polska” - to wystawa
o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II
wojny światowej i czasów powojennych. Pod koniec dnia

„Rynek we Wrocławiu jest bardzo ładny. Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wieża Matematyczna
szczególnie zapadły mi w pamięć. Oprócz tego podobało
mi się także Muzeum Pana Tadeusza i Panorama
Racławicka. W ZOO byliśmy dość krótko, ale przyznam,
że było bardzo fajnie. Hydropolis też było bardzo ciekawe.
Generalnie wszystko super, ale ceny za pamiątkowe
magnesy były trochę za wysokie.” - Karolina z klasy 8.
„Hydropolis jest bardzo ciekawym miejscem. Dzięki temu
punktowi wycieczki dużo dowiedzieliśmy się o wodzie.
Hala stulecia okazała się też bardzo ciekawym miejscem.
Fajne było to, że miałem okazję korzystać z okularów VR.
Panorama Racławicka jest bardzo interesującym miejscem.
przebywając tam czułem jakbym faktycznie był w samym
centrum wielkiej walki. Krasnale dodawały takiej
sympatycznej atmosfery miastu...” - Bartek z klasy 7.
Aleksandra Kłosińska - uczennica klasy VII
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To był udany rok dla Małopolskiego Stowarzyszenia
Rozwoju i Sportu, w którego skład wchodzi Iwanowicka
Akademia Futbolu, czyli zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, przyszkolne i popołudniowe oraz IAF
Cheerleaders, zajęcia taneczne, przyszkolne dla dzieci
w wieku 4-12 lat, a także zajęcia z aktywnym udziałem
rodzica, które tymczasowo zostały wstrzymane.
Po trudach, które były związane z obostrzeniami Covid-19
już od kwietnia zostały wznowione działalności, poprzez
intensywnie zajęcia sportowe w Gminie Iwanowice.
W czerwcu zrealizowano projekt odmrażania sportu, czyli
darmowe zajęcia dla dzieci z Gminy Iwanowice. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia popołudniowe
piłkarskie, dlatego kontynuowaliśmy ten projekt, dodając
do tego wyjazdy na mecze i turnieje. Dzięki temu dziś
Akademia rozwinięta o kolejną strukturę zajęć może
dzielnie piłkarsko reprezentować Gminę Iwanowice na
arenie ogólnopolskiej.
W tym roku IAF udało się zrealizować wszystkie
zaplanowane projekty. Dla rocznika 2011 i młodszych
zorganizowano Turniej Wójta „Dynamic Cup” dla 180
uczestników, a dla rocznika 2013 i młodszych z akademii
z całej małopolski - rozgrywki lokalizacyjne dla wszystkich
dzieci z Gminy Iwanowice.
Finał tych rozgrywek odbył się w Centrum RekreacyjnoSportowym w Maszkowie, gdzie uczestniczyło w nim
ponad 200 osób wraz z sekcją sportową taneczną IAF.
W tym miejscu odbył się jeszcze Sportowy Dzień Dziecka,
w którym uczestniczyło ok. 150 chłopców i dziewczynek.
Mecze i rozgrywki miejscowe rozgrywane były między
m.in. największymi ekstraklasowymi drużynami.
Dzięki poluzowanym obostrzeniom w wakacje mogły
odbyć się obozy wyjazdowe, warsztaty sportowe, darmowe
zajęcia wakacyjne w naszych obiektach.
Łącznie ponad 200 dzieci spędziło z nami wakacje
w Iwanowicach, a także na wyjeździe w Szalowej. Wyjazdy
na turnieje KinderLiga, Turnieje Kraków CUP to dopiero
początek naszych zmagań na arenie ogólnopolskiej.
Kolejne dalsze wyjazdy zaplanowane są jeszcze w tym
roku, dlatego zapraszamy do śledzenia profilu na
facebooku. W ferie zimowe Akademia realizuje warsztaty
sportowe w Iwanowicach, na które serdecznie zapraszamy
dzieci z terenu naszej gminy.
Początkiem przyszłego roku zaplanowany mamy wyjazd
do Hiszpanii na obóz sportowy, w którym treningi
prowadzić będą Hiszpańscy trenerzy. Planowane jest też
zwiedzanie stadionu, a nawet mecz drużyny Barcelony.
Nic samo się nie wydarzy! Bez współpracy i środków
finansowaych z Gminy Iwanowice, pomocy Rodziców
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oraz lokalnych firm i instytucji, nie moglibyśmy zrobić
tego wszystkiego. W imieniu stowarzyszenia i dzieci
bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie
w bieżącym roku.
Zachęcamy wszystkich do obserwowania nas w social
mediach.
Grzegorz Banaszek
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Zarówno damska, jak i męska drużyna LTS „Novi”
Narama wznowiła treningi po 25 lipca, czyli tuż po VI
Turnieju Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Starosty
Krakowskiego. Nasze dziewczęta na turnieju tym zajęły
trzecią pozycję!
Do przygotowań obie drużyny przystąpiły pełne
optymizmu. Drużyna seniorska dziewcząt występuje
obecnie w V lidze kobiet (grupa zachodnia). W ostatnim
czasie do drużyny żeńskiej dołączyło kilka dobrze
rokujących dziewcząt. Zaczęły one od mocnego
uderzenia, wyjeżdżając na mecz kontrolny do Niepołomic.
Mimo nieźle rozegranego spotkania nasza drużyna
ostatecznie przegrała z III-ligową Puszczą Niepołomice.
Biorąc pod uwagę, że na początku rundy jesiennej kadra
dziewcząt po raz pierwszy ilościowo prezentowała się
o wiele okazalej niż drużyna seniorów, rzeczywistość
sprowadziła nasze oczekiwania na ziemię. Niestety trener
Wojciech Sieńko na żadnym meczu nie mógł skorzystać
z pełnej kadry. Wkradły się ciężkie kontuzje i obowiązki
życia codziennego uczestników - czyli rzeczywistość lig
amatorskich. Ostatecznie dziewczęta po rundzie jesiennej
zajęły szóstą pozycję w tabeli.
Z podobnymi oczekiwaniami do przygotowań i rozgrywek
przystąpiła drużyna seniorów. Pomimo dość wąskiej, ale
solidnej kadry, optymizm ogarnął wszystkich. Optymizm
rósł tym bardziej, że po trzech kolejkach drużyna
seniorów objęła pierwsze miejsce w tabeli, mimo, iż trener
Józef Wieżel na pełną kadrę mógł liczyć tylko w kilku
pierwszych meczach. Niestety podobnie jak u dziewczyn,
wkradła się rzeczywistość niższych klas rozgrywkowych kontuzje, praca, uczelnia i wiele innych przyziemnych

spraw. Ostatecznie drużyna zajęła ósme miejsce w klasie B
II Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Równolegle do treningów i rozgrywek ligowych seniorów,
LTS „Novi” Narama realizowało projekt adresowany do
dzieci z całej okolicy „Na sportowo po lekcjach”. Projekt
ten prowadzony był w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomani w Gminie Iwanowice.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, treningach
oraz zabawach na terenie boiska sportowego LTS „Novi”
Narama. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od
czerwca do końca września 2021 roku. W trakcie zajęć
zorganizowano także dla dzieci i ich opiekunów wycieczkę
do parku rozrywki „Legendia” w Chorzowie.

Wszystkie te działania wpisują się w działania statutowe
Ludowego Towarzystwa Sportowego „Novi” Narama i nie
byłyby możliwe bez wsparcia finansowego z Budżetu
Gminy Iwanowice, za co serdecznie dziękujemy Panu
Wójtowi Robertowi Lisowskiemu.
Jak zawsze mamy nadzieję, że nadchodzący rok, jak i runda
wiosenna przyniesie wymarzone sukcesy.
Przemysław Nogieć
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Kończący się rok 2021 dla kibiców, działaczy, jak i samych
zawodników Orła obfitował w wydarzenia, które zostaną
na długo w pamięci. Drużyna seniorów występująca
w klasie okręgowej, po pięciu sezonach gry w tej klasie
rozgrywkowej, została zdegradowana do niższej ligi.
Wobec zaistniałej sytuacji zarząd klubu zmuszony został
do podjęcia drastycznych kroków. Został zmieniony sztab
trenerski, podziękowano za grę większości zawodników.
Przyniosło to spodziewane efekty. Drużyna po rundzie
jesiennej zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli A
Klasy, Grupy I - Kraków.
Orzeł Iwanowice może pochwalić się także trzema
drużynami
młodzieżowymi,
które
uczestniczyły
w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski
Związek Piłki Nożnej w Krakowie.
Jedną z drużyn jest zespół zrzeszający dzieci w kategorii
wiekowej „Trampkarz młodszy”. W skład tej drużyny
kwalifikują się zawodnicy oraz zawodniczki z roczników
2008-2010. Trampkarze zajęli ostatecznie III miejsce
w tabeli, gwarantując sobie na wiosnę awans
i uczestnictwo w I Lidze Trampkarza Młodszego. Zespół
zdobył aż 52 bramki podczas 10 meczów.
Drugą drużyną grającą w lidze jest zespół z kategorii
wiekowej „Młodzik”, w której występują zawodnicy
z roczników 2009-2011. Ostatecznie drużyna także zajęła
III miejsce, które w tej kategorii wiekowej nie jest
premiowane awansem. Jest to duży sukces drużyny szczególnie, że większość zespołu składała się
z zawodników, którzy byli nieco młodsi od pozostałych
zespołów (rocznik 2011). Pomimo różnicy wieku zupełnie
nie było widać różnicy na boisku w zakresie posiadanych
umiejętności. Zespół podczas 10 spotkań zdobył 19
bramek.
Drużyna „Żaka”, w której występowali zawodnicy oraz
zawodniczki z roczników 2013-2015 nie brała udziału
w rozgrywkach ligowych, ponieważ w tej kategorii
wiekowej Klub chce rozwĳać młodych piłkarzy głównie
w formie zabaw oraz zachęcać do zainteresowania tym
sportem. Odbyło się za to kilka gier sparingowych
rozegranych z pobliskimi zespołami jak np. LKS
Niedźwiedź czy Zieleńczanka Zielonki.
W okresie wakacyjnym młodzież naszego klubu
uczestniczyła w siedmiodniowym obozie piłkarskim
w Węgierskiej Górce w powiecie żywieckim. W każdy
dzień pobytu na obozie treningi odbywały się dwa razy
dziennie, dzieci miały możliwość korzystania z basenu,
uczestniczyły w wycieczce na Baranią Górę.
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Wielkim wyróżnieniem dla Naszego klubu są powołania
naszych zawodników oraz zawodniczek na kadry
szkoleniowe Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Podczas tej rundy powołani zostali:
1) Wącławski Krzysztof (rocznik 2009)
2) Faracik Kamil (rocznik 2009)
3) Sienko Oliwia (rocznik 2009)
4) Paos Oliwia (rocznik 2008)
5) Basoń Zuzanna (rocznik 2009)
Wymienione osoby miały szansę treningu oraz
zaprezentowania się wśród innych zawodników z najlepszych drużyn z całej Małopolski tj. Wisła Kraków,
Cracovia Kraków, Hutnik Kraków, Sandecja Nowy Sącz
i wiele innych klubów.
Warto nadmienić iż środki finansowe na działalność klubu
w większości pochodzą z budżetu Urzędu Gminy
Iwanowice - i tu wielkie podziękowanie dla p. Roberta
Lisowskiego - Wójta Gminy Iwanowice za bardzo
przychylne postrzeganie znaczenia sportu na terenie
naszej gminy. Klub wspiera także liczne grono sponsorów,
których udało się pozyskać. Również oni rozumieją
znaczenie rozwoju kultury fizycznej. Ponadto klubowi
udało się pozyskać dofinansowanie z rządowego
programu KLUB 2021. Środki z tego grantu
przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego dla
dzieci uczestniczących w zajęciach w naszym klubie.
Treningi dwa razy w tygodniu oraz rozgrywanie meczy
w soboty i niedziele pozwoliły młodzieży aktywnie
spędzać wolny czas, podnosząc sprawność fizyczną - co
w dzisiejszych czasach nie jest tak naturalne. Młodzież
miała możliwość rywalizacji z rówieśnikami z większych
ośrodków. Przyczynia się to do podniesienia ich
samooceny i nabrania większej pewności siebie.
Dobre wyniki uzyskiwane przez nasze drużyny na
wszystkich szczeblach rozgrywkowych przyczyniły się
niewątpliwie do promocji Gminy Iwanowice. Nasze
drużyny godnie reprezentowały gminę rozgrywały mecze
w takich miejscowościach jak: Kraków, Klucze, Wolbrom,
Olkusz, Proszowice, Kocmyrzów, Słomniki, Skała,
Zielonki i wiele mniejszych miejscowości.
Składamy serdeczne podziękowania dla działaczy naszego
klubu, rodziców dzieci oraz dla wszystkich wiernych
kibiców, ponieważ bez nich działalność klubu nie miałaby
sensu.
Ciepły Krzysztof
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Dnia 14 listopada br. drużyna Czarn’03 Grzegorzowice
rozegrała ostatni mecz ligowych na A-klasowych boiskach
i tym samym zakończyła zmagania sportowe w roku 2021.
Na dzień dzisiejszy drużyna liczy niespełna 30
zawodników, w zdecydowanej większości z gminy
Iwanowice lub takich, którzy w naszej drużynie grają już
ponad 5 lat i mocno utożsamiają się z naszą miejscowością
i klubem.
Jeśli chodzi o aspekty sportowe, pierwsza część sezonu,
a więc wiosna, nie była zbyt udana dla naszej drużyny. Do
końca rozgrywek broniliśmy się przed spadkiem,
ostatecznie kończąc jednak na 11 miejscu. Przyczyną tak
słabych rezultatów były problemy kadrowe drużyny, liczne
kontuzje czołowych zawodników oraz obowiązki
zawodowe sprawiły, że frekwencja na treningach
i meczach nie była zadowalająca co przeniosło się na
wyniki. W 28 meczach uzbieraliśmy tylko 34 punkty,
10krotnie wygrywając, 4krotnie remisując a pozostałe
przegrywając. Każda drużyna przechodzi kryzys i taki
właśnie przydarzył się nam w tym sezonie. Na szczęście
kryzys ten zmobilizował całą społeczność Czarnych od
kibiców zaczynając przez zawodników na zarządzie
kończąc. Efektem tego było zmobilizowanie zawodników,
którzy kiedyś trenowali w młodzieżowych drużynach
naszego klubu. Zawodnicy Ci już pod koniec rundy
wiosennej zaczęli zdobywać pierwsze doświadczenia na Aklasowych boiskach by na jesień wejść już do
podstawowego składu drużyny. Optymistycznie patrzymy
w przyszłość, gdyż są to zawodnicy z mianem
młodzieżowca, którzy na lata mogą zasilić nasz zespół.
Jesień była już o wiele lepsza w naszym wykonaniu. Na
koniec roku zajęliśmy 6 miejsce gromadząc na swoim
koncie 22 punkty w 13 meczach, tracąc tylko kilka

punktów do miejsce premiowanego awansem. Jesień 2021
roku była też wyjątkowa, ponieważ po kilku latach
przerwy, mogliśmy rozegrać derby Gminy Iwanowice
z drużyną Orła. Oprócz święta piłkarskiego w tym dniu
społeczność Czarnych wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich z Uliny Wielkiej, zorganizowała zbiórkę
pieniędzy na rzecz naszej koleżanki Kingi, która uległa
nieszczęśliwemu wypadkowi. Wspólnie udało nam się
zebrać ponad 5 tysięcy złotych, które na pewno przydadzą
się w walce o powrót do zdrowia czego z tego miejsca
serdecznie jej życzymy.
Mamy nadzieję, że przyszły rok pozwoli nam rozwĳać się
sportowo, podnosić swoje umiejętności piłkarskie i bez
kontuzji toczyć boje na A-klasowych boiskach, dając
radość sobie i naszym sympatykom i kibicom.
Chcielibyśmy w przyszłym roku pozyskać kolejnych
młodych zawodników, którzy będą kontynuować dobra
passę Czarnych.
Dziękujemy Panu Wójtowi za coroczne wspieranie
dotacjami naszej drużyny ze środków Gminy Iwanowice,
naszym lokalnym sponsorom a przede wszystkim naszym
wiernym kibicom za doping i dobre słowa zarówno po
wygranym, a przede wszystkim po przegranym meczu.

JURAJSKIE WIEŚCI

od LGD Jurajska Kraina

Witajcie Juromaniacy!
Po świętowaniu odzyskania niepodległości przez Polskę,
w Jurajskiej Krainie trwają przygotowania do Bożego
Narodzenia, a tym samym gorączkowe poszukiwanie
wyjątkowych prezentów dla najbliższych.
Niezmiennie polecamy Wam wręczanie sobie,
a szczególnie rodzinie i bliskim spoza Jurajskiej Krainy,
naszych wyjątkowych produktów lokalnych. A jest ich
całkiem sporo do wyboru! Począwszy od wybornych win
z jednej z kilkunastu winnic rozsianych po Jurajskiej
Krainie, np. z Winnicy Żerkowice, Zagardle w sąsiednich
Szczodrkowicach koło Naramy, albo Zapłocie z Miłocic,
po wyroby zapachowe i kosmetyczne z Lavendziarni
Stoki, plantacji jagody kamczackiej z Nowej Wsi… Na
wigilĳny stół poleca się także bezkonkurencyjny pstrąg
ojcowski.

A jeśli mowa o prezentach, to szykujcie się drodzy
Juromaniacy, bo na przełomie stycznia i lutego
rozpocznie się kolejny nabór na podejmowanie i rozwój
działalności gospodarczej w LGD Jurajska Kraina! Więc
jeśli wśród noworocznych postanowień znajduje się
realizacja pomysłu na biznes, śledźcie naszą stronę:
jurajskakraina.pl oraz nasz profil na Facebooku, aby jak
najszybciej poznać termin naboru. Masz pytania?
Zadzwoń lub zapytaj mailowo!
Wesołych, jurajskich Świąt!
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ORKIESTRA DĘTA „HEJNAŁ” Z SIECIECHOWIC
W listopadzie 2021 roku Orkiestra Dęta „Hejnał”
z Sieciechowic zakończyła realizację projektu w ramach
programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”
organizowanego
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. W ramach projektu odbyła
się dodatkowa rekrutacja członków Orkiestry. Zakupiono
także nowe instrumenty muzyczne. Przy udziale
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
zaprojektowano i wydrukowano śpiewniki historycznopatriotyczne z wybranymi pieśniami patriotycznymi oraz
rysem historycznym orkiestry oraz OSP z Sieciechowic.
Zwieńczeniem projektu był Koncert Pieśni Patriotycznych
w wykonaniu Orkiestry Dętej „Hejnał”, który odbył się
w dniu 11 listopada 2021 r. z okazji obchodów
Narodowego Święta Niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
Koncert transmitowany był również online za
pośrednictwem kanału Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach na Facebooku. Projekt
zrealizowany został przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego. Łączna kwota dotacji dla
Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic wyniosła 8 000 zł.

Dla wszystkich ciekawych poznania dziejów Orkiestry
z Sieciechowic przygotowaliśmy jej rys historyczny.
Zapraszamy do ciekawej lektury.
Za oficjalną datę powstania Orkiestry uważany jest 11
listopad 1910 r. Dzieje Orkiestry są bardzo dobrze
udokumentowane. Inicjatorami jej powstania byli Piotr
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Kmita (rodem z Sieciechowic, zam. w Grzegorzowicach)
oraz Stanisław Etrych z Celin. Jeszcze w latach 1896-1900
grali oni podczas służby wojskowej w wojsku carskim
w Moskwie w tamtejszej orkiestrze. Po powrocie ze służby
w rodzinne strony postanowili oni założyć orkiestrę, która
będzie działać przy parafii w Sieciechowicach. Od 1908
roku zaczęli uczyć chętnych młodych ludzi do gry oraz
zakupili niezbędne instrumenty pieniądze pochodzące ze
składek darczyńców, którymi byli głównie mieszkańcy
Sieciechowic oraz okolicznych miejscowości. Pierwsza
skład Orkiestry przedstawiał się następująco: Kmita Piotr
z Grzegorzowic, Etrych Stanisław z Celin, Stachurski
Wincenty z Celin, Icek Fajglebatt z Grzegorzowic, Stanek
Franciszek z Grzegorzowic, Grabowski Franciszek
z Grzegorzowic, Kwiecień Jan z Grzegorzowic, Podsiadło
Jan z Sieciechowic, Czekaj Franciszek z Sieciechowic
(muzyk orkiestry wojska carskiego w Twer koło Moskwy
w latach 1909-1913). Kapelmistrzem został Piotr Kmita
i funkcję tą pełnił aż do śmierci. Zmarł on w 1954 roku.
Prezesem pierwszej formacji orkiestry był Józef Wójcicki.

W dwudziestoleciu międzywojennym do Orkiestry
wstępowali nowi muzycy, wśród których wielu było bardzo
utalentowanych, grających podczas pełnienia zasadniczej
służby wojskowej w orkiestrach Wojska Polskiego.
W czasie II Wojny Światowej Orkiestra zawiesiła oficjalną
działalność. W tym tragicznym okresie orkiestra parafialna
poniosła znaczne straty materialne, kiedy hitlerowcy spalili
podczas pacyfikacji część instrumentów, przechowywanych u sołtysa Sieciechowic oraz członka orkiestry -
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Antoniego
Wącławskiego.
Część
instrumentów
przechował szczęśliwie w okresie zawieruchy wojennej
Piotr Kmita. Orkiestra wznowiła swą działalność po
zakończeniu wojny.

W 1954 roku kapelmistrzem Orkiestry został po śmierci
Piotra Kmity jego syn Stefan. W 1960 roku kapelmistrzem
został Jan Faracik. Nazwę “Hejnał” Orkiestra przyjęła
dopiero po 50 latach istnienia, kiedy wstąpiła do Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, dzięki czemu możliwe było
wsparcie finansowe oraz udział w festiwalach
międzypowiatowych, na których „Hejnał” zajmował
wysokie miejsca i zdobywał nagrody. W 1985 roku
kapelmistrzem został Lucjan Nogieć, który oprócz
pełnienia swoich obowiązków w orkiestrze, przez wiele lat
wraz z Tadeuszem Kaczmarczykiem odgrywał słynny
hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Lucjan Nogieć
zmarł w 1998 roku. Na stanowisku dyrygenta Orkiestry
Dętej „Hejnał” jego następcą został Faracik Tadeusz i jego
synowie - Marcin, Andrzej i Stanisław.

państwowych, a także występuje podczas wydarzeń
o charakterze rozrywkowym. Zapewnia oprawę muzyczną
takich uroczystości parafialnych jak obchody Święto
Konstytucji 3 Maja, obchody Narodowego Święta
Niepodległości, uroczystości kościelne - takie jak: Nowy
Rok, Trzech Króli, Święta Wielkanocne, Komunie Święte,
Bierzmowania, odpusty parafialne, Boże Ciało, Dożynki,
Wszystkich Świętych czy Boże Narodzenie. Bierze udział
w uroczystościach strażackich - m.in. w Dniu Świętego
Floriana - patrona wszystkich strażaków. Uświetnia
uroczystości organizowane przez władze lokalne tj.
Dożynki Gminne, Turniej Sołectw, Wieczór Literacki czy
Koncert Patriotyczny, cykliczne uroczystości o charakterze
patriotycznym organizowane w ramach obchodów
odzyskania niepodległości i wiele innych imprez na terenie
gminy Iwanowice. W 2018 r. Orkiestra wzięła również
udział w "Koncercie Dla Wolności" w muszyńskim
Amfiteatrze "Zapopradzie", który organizowany był przez
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Koncert ten
został transmitowany przez telewizję TVP.

Orkiestra „Hejnał” z Sieciechowic w swojej ponad 110letniej historii wykonała bardzo wiele koncertów,
propagując kulturę, patriotyzm i tradycje muzykowania.
Jest orkiestrą wielopokoleniową. Jej członkami są miedzy
innymi wnuki, prawnuki, praprawnuczki i praprawnuki
założycieli orkiestry.

W 2000 roku na krakowskim rynku bito rekord Guinessa
grając „Hejnał na 1000 trąb”. Podczas tego wydarzenia
koncertowało ponad dwa tysiące trębaczy z całej Polski.
Pojawili się na nim także muzycy z Orkiestry Dętej
"Hejnał" z Sieciechowic.
Przez ponad 110-letni okres działalności Orkiestry w jej
szeregach przewinęło się ok 125 muzyków
z okolicznych miejscowości. Orkiestra działa pod
patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach. Uświetnia swoimi występami większość
uroczystości kościelnych, gminnych, świeckich oraz

Obecny skład liczy 37 osób, wśród których są absolwenci
szkół muzycznych I i II stopnia, muzycy z Orkiestry Straży
Granicznej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.
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AKCJA SADZENIA SYMBOLICZNEGO DĘBU

na 100-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W 2021 roku przypadła setna rocznica powstania Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Jubileusz 100-lecia nawiązuje do roku 1921, kiedy
istniejące organizacje strażackie połączyły się w jeden Główny Związek
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje stulecie strażacy uczcili
akcją sadzeniem drzew pod hasłem: „Sto drzew na stulecie Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Akcja nawiązuje
do wydarzeń sprzed lat, gdy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę,
w wielu miejscach w kraju sadzono symbolicznie Trzy Dęby, jako pamięć
o trzech zaborach.
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych z wdzięczności za wkład
w ratowanie ludzi, mienia oraz natury, na mocy porozumienia z ZOSP RP,
udostępniła strażakom sadzonki drzew. Każda jednostka, która miała ochotę
włączyć się w tę formę upamiętnienia jubileuszu mogła otrzymać nawet do
100 sadzonek.
„Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co na rzecz lasów robią strażacy. To dlatego
nadleśnictwa wspierają jednostki OSP, przekazując środki z puli społecznie-użyteczne na
doposażenie jednostek. Mamy też specjalny fundusz dla OSP w Dyrekcji Generalnej” –
mówi Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Również wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Iwanowice otrzymały
pamiątkowe tabliczki i drzewka do posadzenia w ramach akcji. Strażacy
chętnie włączyli się do obchodów. Większość drzewek została już
posadzona, a akcja została uwieczniona pamiątkowymi zdjęciami.
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11 listopada 2021 r. odbył się IV Międzyszkolny Przegląd
Piosenki Patriotycznej. W tym roku, podobnie jak
w poprzednim, przegląd miał formę online i zgłoszone
zespoły prezentowane były na Facebooku Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek.
Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 12
zespołów:
• Uczniowie klas I-IV z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Leonarda Da Vinci
w Sułkowicach - utwór „W listopadzie”
• Przedszkole Samorządowe "Słoneczne"
w Iwanowicach - „Kto Ty jesteś? Polak mały”
• Uczniowie klas I i II ze Szkoły Podstawowej
z Celin - „Piosenka Młodego Patrioty”
• Kółko wokalno-teatralne działające przy Szkole
Podstawowej w Widomej - „Co to jest
niepodległość?”
• Julia Orzeł, Natasza Kobińska, Oliwia Kruk ze
Szkoły Podstawowej w Celinach - „Uwierz Polsko”
• Chór Pierwiosnek ze Szkoły Podstawowej
w Poskwitowie „Od morza, aż do Tatr”
• Oddział Przedszkolny B ze Szkoły Podstawowej
w Widomej „Witaj Zosieńko”
• Grupa 5 i 6-latków ("Koniczynki")
z Niepublicznego Przedszkola im. Leonarda Da
Vinci w Sułkowicach „Serce dla Polski”
• Przedszkole Samorządowe "Słoneczne" - oddział
w Sieciechowicach „Białe róże”
• Klasa III ze Szkoły Podstawowej w Celinach „Co
to jest niepodległość”
• Klasa II i III ze Szkoły Podstawowej w Widomej
„Białe róże”
• Grupa sześciolatków ze Szkoły Podstawowej
w Celinach "Co to jest niepodległość".

Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce - "Kółko wokalno-teatralne" przy Szkole
Podstawowej im. J. Twardowskiego w Widomej
• II miejsce - Przedszkole "Słoneczne" - dziewczynki
z oddziału w Sieciechowicach
• III miejsce - Natasza Kobińska, Oliwia Kruk i Julia
Orzeł ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko
w Celinach z Oddziałami Przedszkolnymi
• Nagroda Publiczności - Oddział Przedszkolny B przy
Szkole Podstawowej im. J. Twardowskiego
w Widomej
Wszystkie pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia.
Uczestnikom Przeglądu Piosenki Patriotycznej dziękujemy
za uczestnictwo i gratulujemy występów. Jesteśmy pod
wrażeniem wspaniałych wykonań. Mamy nadzieję, że za
rok uda nam się zorganizować tradycyjne spotkanie
z piosenkami na żywo.
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11 listopada 2021 r. w Sieciechowicach odbyły się obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości
rozpoczął koncert organowy „Ojczyznę wolną
pobłogosław Panie” w Kościele pw. św. Andrzeja
Apostoła w Sieciechowicach w wykonaniu p. Marcina
Madeja oraz uroczysta Msza Św. w Kościele pw. św.
Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach. Następnie odbył
się przemarsz z Rynku w Sieciechowicach do Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
podczas którego miało miejsce złożenie kwiatów na
cmentarzu parafialnym w Sieciechowicach, na grobie
księdza Tomasza Banacha oraz byłego żołnierza Armii
Krajowej. Po dotarciu do szkoły i odśpiewaniu Hymnu
Państwowego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach przybliżyli widzom
okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości
przedstawiając
„Wieczornicę
Niepodległościową”.

Jednym z elementów obchodów 103. Rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości była organizacja przez
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
konkursu plastycznego „Z miłości do Niepodległości –
Droga do wolności!”
Prace złożone w konkursie prezentowały następujące
tematy tj.: historia walki o niepodległość, granica
Rzeczpospolitej od 1918 do 1921 r., a także symbole
i barwy narodowe. Do udziału w konkursie zgłoszono 32
prace w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola - klasa
„0”, klasy 1-3 szkół podstawowych i klasy 4-8 szkół
podstawowych. Komisja konkursowa miała ciężki wybór,
ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali się kreatywnością
i zdolnościami plastycznymi.
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Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta „Hejnał”
z Sieciechowic, która Koncertem Pieśni Patriotycznych
zakończyła realizację projektu w ramach programu
Urzędu Marszałkowskiego "Małopolskie Orkiestry Dęte
2021". Na zakończenie wieczoru odbyło się wspólne
śpiewanie Pieśni Patriotycznych. Dziękujemy za przybycie
zaproszonym gościom oraz mieszkańcom.
Pyszny poczęstunek podczas wspólnego świętowania
zapewniła Rada Rodziców SP w Sieciechowicach, KGW
Sieciechowice i KGW Lesieniec. O bezpieczeństwo
zadbała Ochotnicza Straż Pożarna z Sieciechowic.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do uroczystej oprawy dnia 11 listopada, w szczególności
panu Januszowi Majowi - Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
a także nauczycielom i pracownikami placówki.

z życia Gminy • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI •

Po przeanalizowaniu wszystkich prac, nagrodzono
następujące osoby:
Przedszkola - klasy "0"
• I miejsce Nadia Fundament
• II miejsce Jan Telesz
• III miejsce Zuzanna Mularczyk
Klasy 1-3
• I miejsce Zuzanna Mikoś
• II miejsce Sabina Soczówka
• III miejsce Lena Mularczyk
Klasy 4-8
• I miejsce Patrycja Kwiecień
• II miejsce Izabela Cieślik
• III miejsce Kamila Sternal
Ze względu na wysoki poziom prac i dużą kreatywność,
wyróżnienia zdobywają wszyscy pozostali autorzy
zgłoszonych prac konkursowych.
Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane
z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.

SIEĆ NA KULTURĘ

Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
bierze udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie
krakowskim". Jest to flagowy projekt Fundacji Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju. Projekt ma na celu
podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników
Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury oraz dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzez prowadzenie
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie
placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć
i warsztatów.
Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie szkoleń
dla dzieci i młodzieży o tematyce:
- „Kompetencje medialne” – w czasie warsztatów dzieci
poznają narzędzia cyfrowe dostępne w sieci, które będą
mogły wykorzystać w szkole. Dowiedzą się jak tworzyć
prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi
i arkuszami kalkulacyjnymi, czym jest netykieta oraz jak się
prezentować w sieci. Dzieci nauczą się rozpoznawać
nieprawdziwe informacje zamieszczane w sieci, a także
uzyskają informacje jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
- „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych” - podczas szkolenia zostaną omówione
możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania
ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne

narzędzia (programy/aplikacje) do obróbki graficznej
i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane
z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzą się
o przysługujących prawach autorskich i co to jest licencja
Creative Commons.
- „Dziennikarstwo online” – dzięki warsztatom z tego
tematu uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia związane
z tworzeniem, publikacją, promowaniem i modelowaniem
treści informacyjnych w internecie, jak nie dać się podejść
fake newsom a także metody sprawdzania i wyszukiwania
wiarygodnych źródeł informacji. Nauczą się jakie są
tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto pod
kątem wykorzystania ich w internecie. Przećwiczą jak
zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz
moderować dyskusje w komentarzach i na forum. Pozna
także tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online
oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z EDYTĄ ZARĘBSKĄ
GCKiB w Iwanowicach

z nas, musi swoją pracą i zaangażowaniem dążyć do tego,
aby je spełnić, a kluczem do ich realizacji jest wiedza
ukryta w książkach. Podczas spotkania autorka wystąpiła
w pięknej, baśniowej kreacji. Swoje wystąpienie zaczęła
opowiadając o przygodach z dzieciństwa, które były dla
niej inspiracją do pisania książek dla najmłodszych. Do
wspólnej zabawy włączył się również pan Robert, który
przeczytał bajkę, a następnie akompaniował na akordeonie
do wspólnego śpiewu. Słowa do piosenki „Mądra rzeka”
napisała pani Edyta, a muzykę skomponował jej mąż.
Należy podkreślić, że piosenka napisana została specjalnie
dla bibliotek i o bibliotekach. W czasie wizyty dzieci
zobaczyły, jak powstaje ilustracja do książki. Rewelacyjne,
interaktywne spotkanie przebiegło w miłej atmosferze
oraz było okazją do zainteresowania najmłodszych
biblioteką i czytelnictwem.
W dniu 19 października 2021 r. Gminna Biblioteka
Publiczna w Iwanowicach oraz Filia Biblioteki
w Widomej, przy współpracy z Biblioteką Szkolną,
zorganizowały spotkanie literacko-muzyczne z bajkopisarką i ilustratorką Edytą Zarębską, znaną jako Babcia
Grunia, która w 2007 roku została laureatką konkursu
literackiego im. Astrid Lindgren oraz muzykiem
i kompozytorem Robertem Zarębskim. W spotkaniu
wzięły udział dzieci z Oddziału „0” oraz klasy I-III ze
Szkoły Podstawowej w Widomej, które spotkały się
z autorką w bibliotece w Widomej oraz dzieci z klas I-III
ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, które przyszły na
spotkanie do siedziby Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Myślą przewodnią spotkania
były marzenia, ponieważ każde dziecko pragnie, aby się
spełniły. W trakcie realizacji spotkania zaproszeni goście
udowodnili, że marzenia nie spełniają się same. Każdy

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK
GCKiB w Iwanowicach

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
otrzymało dofinansowanie w wysokości 2894 zł w ramach
Kierunku Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Dzięki
pozyskanym środkom już w listopadzie zakupiono nowe
książki do bibliotek prowadzonych w ramach Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Zapraszamy do
odwiedzenia bibliotek i zapoznania się z zakupionymi
nowościami.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
GCKiB w Iwanowicach

Jak sama nazwa wskazuje - Dyskusyjny Klub Książki to
grupa osób, która spotyka się, aby porozmawiać
o książkach. To pasja czytelnicza powinna być spoiwem
klubu i najważniejszym tematem klubowych dyskusji.
Dyskusyjne Kluby Książki mają charakter inkluzywny.
Programowi przyświeca założenie, że potrzebne są
miejsca, w których można swobodnie rozmawiać
o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba być
specjalistą, by czerpać przyjemność z tych rozmów.
Dlatego też klubowicze DKK należą do wszystkich grup
wiekowych i społecznych, mieszkają zarówno w wielkich
miastach, jak i małych wsiach, wykonują różne zawody
i mają różne zainteresowania, czytają kilkadziesiąt bądź
kilka książek rocznie. Tym, co łączy tę zróżnicowaną
społeczność, jest czerpanie przyjemności z czytania
i dyskusji na temat literatury.

Kluby mają swobodę w wyborze lektur, które chcą czytać
i omawiać. Każdego roku koordynatorzy wojewódzcy
zbierają informacje od moderatorów klubów dot. książek
z szeroko rozumianej literatury pięknej, które kluby
chciałyby czytać i omawiać. Na podstawie tych informacji
koordynatorzy dokonują zakupów kompletów książek
w ramach programu. W ten sposób corocznie powiększa
się zasób książek, z którego mogą korzystać kluby
w danym województwie.
Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
odbędzie się 15 grudnia br. o godzinie 17:00
w GCKiB w Iwanowicach przy ul. Strażackiej 5.
Kolejne spotkania odbywać będą się cyklicznie
w każdy ostatni wtorek miesiąca o tej samej porze.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter
nieformalny. Aby zapewnić komfortowe warunki do
swobodniej dyskusji na temat literatury, do minimum
zostały ograniczone kwestie formalne. Choć program
adresowany jest przede wszystkim do czytelników
korzystających z bibliotek publicznych, to nie trzeba nawet
posiadać karty bibliotecznej, aby móc uczestniczyć
w spotkaniach i dyskusjach. Klubowicz, jeśli nie chce, nie
musi zawsze zabierać głosu, nie musi też chwalić
omawianej książki. Spotkaniom klubowym bliżej do
rozmowy dobrych znajomych przy kawie niż oficjalnej
konferencji.

!
Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy "Iwanowickie Perełki" to
roztańczona grupa dzieci pod okiem wykwalifikowanego
trenera - p. Beaty Sułkowskiej. Nie raz z pewnością widzieliście
ich Państwo na parkiecie podczas wydarzeń na terenie Gminy.
Drodzy Rodzice! Przyprowadźcie dzieci na zajęcia, a my
postaramy się zaszczepić w nich miłość do kultury ludowej!
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w co drugą sobotę
w godzinach 10:30-12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Poskwitowie
Starym. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 lat,
zafascynowane tańcem i śpiewem, na próby zespołu.
Więcej informacji odnośnie zespołu „Iwanowickie Perełki”
można uzyskać u pracowników Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach pod nr tel. 12 388-45-16 lub pisząc
na adres e-mail gckib@iwanowice.pl
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ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia
zasobów naukowych (książek i czasopism) Biblioteki
Narodowej. Uczniowie, studenci oraz wszyscy
zainteresowani mieszkańcy Gminy Iwanowice mogą
korzystać z wypożyczalni ACADEMICA w bibliotece
w Iwanowicach przy ulicy Strażackiej 5 w godzinach pracy
biblioteki. Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje
tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia
korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Użytkownicy 3653 bibliotek w całym kraju mają
możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze
wszystkich dziedzin wiedzy - również tych najnowszych,
objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają
m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne
i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich
miejscowości, które dzięki Academice dają studentom
i uczniom dostęp do literatury naukowej oraz
popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism)
potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu
prac licencjackich i magisterskich. System pozwala
użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację
obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do
obiektów. Z cyfrowej wypożyczalni Academica mogą
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korzystać biblioteki, szkoły, uczelnie wyższe, instytuty
badawcze, muzea, archiwa oraz inne instytucje
udostępniające zasoby biblioteczne. Ta ogromna baza
wiedzy jest ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej
i dydaktycznej. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji
Naukowych Academica została uruchomiona już
w październiku 2014 roku. To wynik realizacji projektu
Biblioteki Narodowej we współpracy z Fundacją na Rzecz
Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej. Celem projektu realizowanego w latach
2010-2014 było wprowadzenie nowej jakości w systemie
wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich
tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą
egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji
w postaci cyfrowej. Projekt finansowany był przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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DNI KÓŁKOWCA 2021

W dniu 1 października 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Krakowie w ramach obchodów „Dni Kółkowca 2021”
odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych. W konkursie
wzięło udział 6 zespołów – Gminę Iwanowice
reprezentował Zespół Śpiewaczy z Maszkowa.
O wysokim poziomie wszystkich uczestników świadczyć
może wynik przeglądu – wszystkie zespoły biorące udział
w Przeglądzie otrzymały równorzędne pierwsze miejsca.
Gratulujemy sukcesu Paniom z Maszkowa!

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

główne reprezentacyjne wejście do zabytkowej części
miasta, piękne kamienice na rynku, gdzie szczególną
uwagę przykuwała Kamienica Oleśnickich z podcieniami.
Można było poznać niecodzienną historię miasta,
spacerując Podziemną Trasą Turystyczną, która liczy 364
schodów i 470 m długości, a przejście przez Ucho Igielne
zapewne spełni wszystkie marzenia uczestników
wycieczki. Warto też było zobaczyć Wielki pierścień
z krzemieniem pasiastym - unikatowy pomnik.

Zespół Śpiewaczy z Maszkowa

KGW Grzegorzowice

W piękną, słoneczną sobotę października o świcie Panie
z KGW „Grzegorzowianki” wyruszyły wraz z rodzinami
na wycieczkę do Sandomierza. Wycieczka została
zorganizowana przez uczestniczki koła, natomiast mógł
w niej uczestniczyć każdy chętny. Malowniczo położony
nad brzegiem Wisły Sandomierz, nazywany jest często
Małym Rzymem, bo podobnie jak stolica Włoch –
wybudowany został na siedmiu wzgórzach.

Wspaniałą atrakcją był rejs statkiem po Wiśle, podczas
którego można było podziwiać panoramę Sandomierza,
położonego na wysokiej skarpie. Wszystkich urzekły
strzeliste wieże kościołów, majestatyczna bryła Collegium
Gostomianum i wiele innych zabytków, a kapitan statku
ciepłym głosem opowiedział różne ciekawostki związane
z miastem. Spacer Wąwozem Królowej Jadwigi doprowadził grupę do Dominikańskiego Kościoła św. Jakuba.
Na koniec wycieczki wszyscy spędzili czas wolny na
degustacji potraw i smakołyków sandomierskiego grodu.
Wieczorkiem z pamiątkami i wspaniałymi wrażeniami
wszyscy uczestnicy szczęśliwie wrócili do domu. Było
fantastycznie! Panie z KGW Grzegorzowianki zapraszają
wszystkich chętnych na kolejne organizowane przez siebie
wycieczki!
Członkinie KGW Grzegorzowice

Pani przewodnik pokazała grupie piękne zakątki miasta,
opowiadając ciekawostki z serialu „Ojciec Mateusz”.
Można było podziwiać Bazylikę Katedralną Narodzenia
NMP, na sandomierskiej starówce Bramę Opatowską -
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KONKURS NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ!
•
•
•
•

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest motyw z literatury
(baśnie, legendy).
Aby zgłosić pracę do konkursu należy przesłać maksymalnie 3 zdjęcia pracy na adres
mailowy gckib@iwanowice.pl
Termin składania prac upływa 20.12.2021 r.
Prace konkursowe pojawią się na stornie organizatora (Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach) w dniu 24 grudnia 2021 r.

WYCIECZKA DO KOLBUSZOWEJ
KGW Narama

Wrześniową porą, a dokładnie 9 września 2021 r.,
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Naramy oraz
panie z Zespołu Śpiewaczego „Naramianki” odbyły
wycieczkę integracyjną do miasta i gminy Kolbuszowa
w województwie podkarpackim. Pomysłodawcą i współorganizatorem był Sołtys wsi Narama – p. Gwidon
Winiarski, który pochodzi z okolic Kolbuszowej.
Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie skansenu –
Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej. Przywitała nas Pani Marta Tendera –
Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich z tamtejszej
gminy. Mimo, że pogoda tego dnia nie rozpieszczała,
to humory dopisywały. Pani Przewodnik zapoznała
nas z historią Lasowiaków i Rzeszowiaków, jak również
z tradycjami i kulturą podkarpackich wsi. Panie z tamtutejszego Koła Gospodyń Wiejskich w ramach
poczęstunku przygotowały tradycyjną potrawę – kapustę
ziemniaczaną oraz na rozgrzewkę – swojską nalewkę.
Kolejnym punktem było odwiedzenie Synagogi
przekształconej w Centrum Kultury w Kolbuszowej.
Dyrektor tego obiektu zapoznał nas z historią miasta.
Następnie udaliśmy się na rynek, gdzie znajduje się
atrakcja miasta – słynny krokodyl z brązu. Legenda głosi,
że pogłaskanie gada przynosi szczęście, więc każda
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z obecnych osób chciała go dotknąć. Punktem docelowym
wycieczki było spotkanie z reprezentacją kół gospodyń
wiejskich z całej gminy Kolbuszowa. Na spotkaniu obecni
byli: p. Jan Zuba – Burmistrz Miasta oraz p. Marta
Tendera. Panie z KGW przygotowały obiad i stół
z tradycyjnymi regionalnymi potrawami oraz nalewkami.
Dodatkowo każda z naszych pań otrzymała drobny
upominek. My, w ramach podziękowania wręczyliśmy
kosz z naszymi wyrobami. Czas umilił nam Zespół Pieśni
i Tańca "Lasowiacy", który wystąpił w tradycyjnych
strojach, a także zaprezentował krótki występ teatralny.
Swoje „pięć minut” miały również nasze panie z Zespołu
Śpiewaczy „Naramianki” prezentując swój ludowy
repertuar. Wystąpiły w tradycyjnych strojach krakowskich.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i życzliwej
atmosferze. Było dużo śmiechu i wiele ciekawych rozmów.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Musieliśmy
wracać, bo przed nami była dość długa droga powrotna.
W ramach kontynuowania integracji, zaprosiliśmy panie
z Kolbuszowej na rewizytę. Mamy nadzieję, że spotkanie
to uda się zorganizować w przyszłym roku.
Chcemy bardzo serdecznie podziękować Sołtysowi – Panu
Gwidonowi Winiarskiemu za zorganizowanie oraz
współfinansowanie wyjazdu, a także Panu Wójtowi Gminy
Iwanowice - Robertowi Lisowskiemu - za dofinansowanie
autokaru.
Przewodnicząca KGW Narama – Jolanta Szlęk
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PIERWSZY JUBILEUSZ!
KGW Żerkowice

„I kiedy to tak zleciało…? A my wciąż piękne i młode!”,
wspominały żartobliwie Gospodynie z Żerkowic,
świętując swoje 10-lecie w październikowe przedpołudnie.
A wspomnień rzeczywiście było mnóstwo, bo przez te
wszystkie lata Panie aktywnie i z dumą reprezentują
Żerkowice w lokalnych wydarzeniach w Gminie
Iwanowice, jak również i poza nią.
Koło Gospodyń w Żerkowicach powstało 9 maja 2011 r.
z inicjatywy nowo wybranej wówczas sołtys - p. Lucyny
Sobczyk - i skupia obecnie 12 członkiń. Zarząd Koła
stanowią: Lucyna Sobczyk, Helena Krzynówek oraz
Agnieszka Dej. Gospodynie z Żerkowic od lat czynnie
angażują się w kulturalne i społeczne życie naszej gminy,
biorąc udział w najważniejszych gminnych wydarzeniach
i uroczystościach. Panie pieczołowicie przygotowują stoły
z potrawami regionalnymi, wieńce dożynkowe i śpiewają
regionalne przyśpiewki. W strojach regionalnych
uświetniają uroczystości i procesje parafialne. W 2012
roku KGW Żerkowice miało zaszczyt reprezentować
Gminę Iwanowice, prezentując stół wigilĳny w Gminie
Andrychów.
Same
również
wielokrotnie
były
organizatorkami własnych imprez - pikników rodzinnych,
spotkań czy biesiad przy ognisku - integrując w ten sposób
mieszkańców Żerkowic i okolicznych miejscowości.
Od 2017 roku działają jako Stowarzyszenie, mając tym
samym możliwość korzystania ze wsparcia ARMiR. Dzięki
tym funduszom udało im się m.in. doposażyć
pomieszczenie w remizie OSP Żerkowice, zakupić stroje
regionalne, czy sfinansować wyjazd gospodyń do KGW
Wisła – Głębce. Stale również pozyskują dostępne środki
publiczne na rozwój swojej działalności. Koło Gospodyń

Wiejskich było organizatorem festynu, w ramach
Narodowego Programu Szczepień, pod hasłem
„Szczepimy się z KGW”. Festyn ten odbył się 25 września
br. na terenie placu zabaw w Żerkowicach. Z kolei 23-24
października KGW wybrało się do Kazimierza Dolnego
i Sandomierza. Wart podkreślenia jest również udział
KGW Żerkowice w wydanej niedawno „Książce
Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice”, którą to panie
wzbogaciły m.in. o przepisy na wspaniałą zupę rybną,
roladki z mięsa mielonego ze szpinakiem i ciasto Hrabina!

„Najważniejsze jest dla nas to, że mamy poczucie, że to, co robimy
jest doceniane wśród społeczności Żerkowic i tak wielu mieszkańców
uczestniczy i angażuje się w przedsięwzięcia, które organizujemy lub
w których bierzemy udział. To dla nas największa nagroda i zapał
do dalszego działania!” - podkreśla Lucyna Sobczyk.
Życzmy naszym żerkowskim Gospodyniom kolejnych, co
najmniej, tak owocnych 10-ciu lat! I kolejnych, i kolejnych
i kolejnych…!
Monika Nowińska

GOSPODYNIE ZWIEDZAJĄ
KGW Żerkowice

W dniach 23 i 24 października br. gospodynie z Żerkowic
wraz z grupą mieszkańców, wybrały się na wycieczkę do
Kazimierza Dolnego i Sandomierza. Było to możliwe
dzięki funduszom pozyskanym z ARMiR.
Sobotę, czyli pierwszy dzień naszej wycieczki, spędziliśmy
w Kazimierzu Dolnym. Promenadą ruszyliśmy na
zwiedzanie Rynku, Zamku i Baszty, skąd podziwialiśmy
naprawdę piękne widoki. Dzięki lokalnej pani przewodnik
poznaliśmy również historię tego miasta, legendę o kazimierskim kogucie i kogutach wypiekanych z drożdżowego
ciasta, które dziś są symbolem i turystyczną atrakcją oraz
obowiązkowym przysmakiem podczas wizyty w tym
urokliwym miasteczku. Kulminacyjnym dla nas punktem
było spotkanie z KGW „Przy Bystrej” w Wierzchoniowie.
Podczas uroczystej kolacji wymieniałyśmy się swoimi
doświadczeniami, sukcesami i mogłyśmy także porównać
działalności naszych kół, równocześnie bliżej poznając
kulturę, obyczaje i przysmaki naszych regionów. Dziękując

serdecznie za gościnę, z niecierpliwością czekamy na
rewizytę KGW „Przy Bystrej” w naszej miejscowości!
W niedzielę udaliśmy się do Sandomierza, gdzie również
z przewodnikiem zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki tego
pięknego miasta - w tym emocjonującą Zbrojownię
Rycerską. I tak, pełni wrażeń i bogatsi o możliwość
zwiedzenia i poznania tak pięknych regionów, wróciliśmy
w nadziei na kolejne podobne wyjazdy. Stanowią one nie
tylko oderwanie od dnia codziennego, ale przede
wszystkim są niezastąpioną formą integracji mieszkańców!
Lucyna Sobczyk
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FESTYN „SZCZEPIMY SIĘ Z KGW”
KGW Żerkowice

25 września na placu zabaw w Żerkowicach, Koło
Gospodyń z Żerkowic zorganizowało festyn w ramach
Narodowego Programu Szczepień, pod hasłem
„Szczepimy się z KGW”. Środki na ten cel zostały
pozyskane z ARMiR, a punkt szczepień obsługiwał
personel medyczny Eskulap sp. z o.o., z panią Teresą
Walczak-Czubą na czele.

„Maszkowiacy”. Mieliśmy także okazję posłuchać gry na
trąbce utalentowanego 10-letniego Adama Kowiny. Dla
wszystkich osób, które się zaszczepiły podczas festynu
czekały upominki.
Lucyna Sobczyk

W programie festynu znalazło się wiele atrakcji - zarówno
dla dużych, jak i małych mieszkańców. Były suto
zastawione w słodkości stoły, kociołki, kiełbaska z grilla
i tradycyjny chleb ze smalcem. Maluchy bawiły się przy
animacjach, na dmuchanym zamku oraz karuzeli,
a prawdziwą furorę zrobiły przejażdżki bryczką
zaprzęgniętą kucykiem! Biesiadę umilały przyśpiewki
Zespołu Śpiewaczego z Żerkowic oraz Kapela Ludowa

Wielkimi krokami zbliża się rok 2022!
W Urzędzie Gminy (ul. Ojcowska 11,
Iwanowice Włościańskie) czeka na
Państwa Kalendarz Gminno-Strażacki
Gminy Iwanowice. Jest on całkowicie
bezpłatny i dostępny dla każdego
mieszkańca.

PROGRAM MÓJ PRĄD

Dofinansowanie do fotowoltaiki

1 lipca 2021 r. trwa nabór do programu priorytetowego
Mój Prąd. Jego celem 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
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z wprowadzeniem do sieci
wytworzonej w mikroinstalacji.

energii

elektrycznej

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.

z życia Gminy • EKOLOGIA •

Nie przegap terminów!
Uchwała antysmogowa
dla Małopolski*

JUŻ
TERAZ!

Czy Twój 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.

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.

DO
KOŃCA
2022

Za naruszenie przepisów
uchwały antysmogowej może być
nałożony mandat do 500 zł lub
kara grzywny do 5 000 zł.

Masz kocioł węglowy 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.

DO
KOŃCA
2026

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.

* 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/
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty
Chcesz wiedzieć więcej?
powietrze.malopolska.pl
powietrze@umwm.pl

KRAKOWSKI
ALARM

f facebook.com/EkoMałopolska

SMOGOWY

Zadzwoń: 12 63 03 100

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

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI
BUDYNKÓW
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 deklarację?
Deklaracje można składać elektronicznie z wykorzystaniem
profilu zaufanego i dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl lub
papierowo wypełniając dokument i składając go w 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 należy
wówczas złożyć w terminie 14 dni od momentu
uruchomienia źródła ciepła. Za niezłożenie deklaracji
w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny na podstawie
art. 27h ustawy o 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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z życia Gminy • EKOLOGIA, GOPS •

CZYSTE POWIETRZE

Smog – cichy truciciel

O programie

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

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Wsparcie finansowe

Podstawowe źródła problemu

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

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości

emisja spalin
samochodowych

emisja zanieczyszczeń
przez zakłady przemysłowe

PAMIĘTAJMY

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 swoim działaniem teren
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem.
W wypełnianiu i składaniu wniosków pomagają też gminy, które mają podpisane z wfośigw porozumienia dotyczące
programu „Czyste Powietrze”. Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalugov.pl, bez
wychodzenia z domu. Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz
skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze).

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

Podstawowy poziom dofinansowania

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

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl

TRANSPORT DOOR-TO-DOOR
Usługa transportu indywidualnego

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 oraz tych, którzy
takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu
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Dochód roczny
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Wsparcie do kwoty

20 tys. zł

Inwestycja obejmująca bardziej
efektywne źródło ogrzewania
(pompa ciepła typu powietrze-woda
albo gruntowa pompę ciepła)

Jeśli do tego instalowane
są panele fotowoltaiczne

30 tys. zł

25 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania
Miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego
do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty

32 tys. zł

Jeśli do tego instalowane
są panele fotowoltaiczne

37 tys. zł

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

ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się. Przeznaczony
jest także dla osób dorosłych 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, załatwienie spraw urzędowych
czy dojazd do biblioteki przez osoby niepełnosprawne.
Usługa 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 nr (12) 388-40-03 (wew. 35) lub
506-971-993.

LODOWISKO W SIECIECHOWICACH
otwarte od 26.12.2021 r. do 13.02.2022 r.
▶

Lodowisko czynne od 26.12.2021 r. do 16.01.2022 r. oraz od 31.01.2022 r.
do 13.02.2022 r. w godzinach:
• Poniedziałek - piątek 15:00-20:00
• Sobota 10:00-14:00 i 15:00-20:00
• Niedziela i święta 12:00-20:00

▶

Od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r. (ferie zimowe)
• Poniedziałek – sobota 10:00-14:00 i 15:00-20:00
• Niedziela i święta 12:00-20:00
• Sylwester 12:00-17:00, Nowy Rok 15:00-20:00

* Wskazane terminy mogą ulec zmianie. Termin zamknięcia lodowiska uzależniony jest od
warunków atmosferycznych i frekwencji

Indywidualna rezerwacja dla szkół i grup zorganizowanych: pn-pt 9:00-15:00

Kontakt w sprawie lodowiska:
Szymon Wesołowski
tel. 509-075-294

