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Ksiądz Ryszard Suchanowski został mianowany probosz-
czem parafii p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach w 2006 r. W
roku następnym został powołany na gminnego kapelana
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice.

Od momentu, gdy został wybrany proboszczem aktywnie
działał na rzecz renowacji zabytkowego kościoła w Iwano-
wicach. Z jego inicjatywy przygotowano projekt i pozyskano
środki unijne na wymianę odeskowania kościoła i dzwonnicy,
wymianę schodów do kościoła, modernizację zabytkowego
muru wokół kościoła oraz posadzki, renowację polichromii we-
wnątrz świątyni. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad 2,5 mln
złotych. Dzięki zaangażowaniu księdza Ryszarda udało się także
dokonać rewitalizacji terenu przy kościele, gdzie powstało Cen-
trum Turystyki i Rekreacji, chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców gminy.

Ksiądz Ryszard był człowiekiem niezwykle uczynnym, otwar-
tym, przyjaźnie nastawionym do wszystkich. Będzie nam go
bardzo brakowało. Część Jego pamięci!

W dniu 8 sierpnia 2022 roku odszedł
od nas Ksiądz Kanonik Ryszard Suchanowski
– Proboszcz Parafii Trójcy Świętej
w Iwanowicach Włościańskich

Kapliczka w Masz-
kowie, znajdująca
się przy Centrum
Sportu i Rekreacji,
wzbogaciła się o
odnowiony obraz
Matki Boskiej Częs-
tochowskiej oraz
miniaturę grobu
Pana Jezusa.

Wcześniej obraz i mi-
niaturka, znajdowały
się w kapliczce usy-
tuowanej przy dro-
dze powiatowej w
Maszkowie. Reno-
wacja została sfinan-
sowana z budżetu
Gminy Iwanowice w
kwocie 6000 zł.

Renowacja obrazu Matki Bożej w Maszkowie



3(59)/2022
4

Dnia 26 sierpnia 2022 r. w Miasteczku Galicyjskim w No-
wym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w kon-
kursie „Małopolska Wieś 2022”.

Sołectwo Władysław w kategorii „Nowatorska Małopolska
Wieś” zajęło II miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 50
000 zł. Nagrodę dla sołectwa odebrały Panie z KGW
Władysław: Przewodnicząca Elżbieta Glanas, Za-
stępca Przewodniczącej Beata Natkaniec wraz z Se-
kretarzem Gminy Anną Tarko.
Konkurs organizowany był przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego w trzech
kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś
w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu,
w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska
Małopolska Wieś były inicjatywy lokalne, zreali-
zowane w sołectwach na terenie województwa
małopolskiego od 2017 roku, a w kategorii
Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony in-
ternetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od
2021 roku i nadal funkcjonującej.
Głównym celem konkursu było zachęcenie
społeczności lokalnych do aktywnego działania na
rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi
i poprawy życia jej mieszkańców.

Oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu
przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokal-
ne inicjatywy wzmacniające tożsamość lokalną i integrację
mieszkańców oraz kształtujące świadomość patriotyczną i his-
toryczną.
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Małopolska Wieś 2022”
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W dniu 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Pol-
skiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W
dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża pol-
skiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.

W rocznicę czci się pamięć poległych w walkach o niepodległość
Polski. Z tej okazji delegacja władz gminy składająca się z Pani
Sekretarz Gminy – Anny Tarko, Pana Przewodniczącego Rady
Gminy – Edwarda Stopińskiego, Pani Wiceprzewodniczącej
Rady Gminy – Elżbiety Morek oraz Radnego Gminy – Pana Se-
bastiana Rosy złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
ofiary II wojny światowej.

Obchody Święta
Wojska Polskiego

Na tablicach reklamowych zamieściliśmy plany ulic wraz z his-
torią miejscowości oraz plakaty promujące dane sołectwo. Za-
montowaliśmy także tablice na informacje dotyczące rozkładów
jazdy. Projekty plakatów idealnie wpisują się w koncepcję re-

witalizacji Rynku w Sieciechowicach oraz rynku w Iwanowi-
cach. Zadbany, zielony teren wokół przystanków wzmacnia
efekt estetyczny.

Nowe wiaty przystankowe w Gminie Iwanowice
Nowa odsłona wiat przystankowych znajdujących się w centrum Iwanowic i Sieciechowic.
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Korpus Wsparcia Seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach po-
zyskał środki finansowe i dzięki temu może realizować
projekt, który zakłada innowacyjne metody opieki na od-
ległość.

Pomimo uporczywych promieni słonecznych, 60 Seniorów z na-
szej Gminy odpowiedziało na zaproszenie pracowników GOPS
i dotarło na salę obrad UG. Otrzymali opaski bezpieczeństwa
w ramach Modułu II programu Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19.
Przekazane opaski zawierają liczne funkcje, m. in.: pomiar sa-
turacji, temperatury, ciśnienia krwi, tętna, czujnik upadku, lo-
kalizator GPS.
Ponadto w ramach projektu każdy Senior, który otrzymał
opaskę, ma dostęp do całodobowej opieki na odległość przez
centrum telemedyczne. Podczas spotkania Seniorzy zostali prze-
szkoleni przez pracowników firmy, która została wyłoniona w

ramach zapytania ofertowego do realizacji projektu. Każdy
uczestnik miał okazję przetestowania funkcji opaski i wezwa-
nia pomocy, testowego połączenia z ratownikiem medycznym
Telecentrum.
Do projektu zostali zakwalifikowani Seniorzy w wieku 65 lat i
więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem
ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie
są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem projektu jest:
- poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funk-
cjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez do-
stęp do tzw. „opieki na odległość”,
- wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług „opieki na od-
ległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu
oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
Koordynacją realizacji projektu na terenie Gminy Iwanowice zaj-
muje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziękujemy Seniorom za czynny udział w spotkaniu i wierzy-
my, że przekazany sprzęt przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i lepszego ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.
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W dniu 27.07.2022 r. Pan
Łukasz Salwarowski - Prezes
Stowarzyszenia MAN-
KO/Głos Seniora przekazał
na ręce p. Beaty Rokita -
Kierownika Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach dary dla
uchodźców z Ukrainy.

Stowarzyszenie w ramach projektu pn. „Solidarni z uchodźcami
z Ukrainy i polskimi seniorami w Odessie” pozyskało artykuły
spożywcze i higieniczne. Pracownicy GOPS przekazali pacz-
ki potrzebującym rodzinom – uchodźcom z Ukrainy.
Stowarzyszenie MANKO jest kreatywną organizacją poza-
rządową, inicjatorem kampanii społecznych i wydawcą ma-
gazynów. Obecnie swoją aktywność skupia na działalności pro-
seniorskiej. Organizuje szkolenia i warsztaty dla osób 60+ z
różnych części kraju. Wydaje magazyny: „Głos Seniora”, „Eu-
ropejski Głos Seniora” i „Rzeszowski Głos Seniora” oraz
Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której edukuje seniorów
z zakresu ekonomii, a przedsiębiorców w zakresie srebrnej gos-
podarki. Stowarzyszenie jest również autorem pro-seniorskich
inicjatyw m.in.: Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni
Zdrowia Seniora, które są organizowane w wielu miastach part-
nerskich w Polsce.
Gmina Iwanowice, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
MANKO, w 2018 r. przystąpiła do Programu Ogólnopolska Kar-
ta Seniora i otrzymała certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom.
Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób
60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa, nowych mediów.

Gmina Iwanowice, w ramach lokalnej edycji Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora, wydaje swoim mieszkańcom, osobom w wieku 60+
Karty, które uprawniają do licznych zniżek na terenie kraju.
Lista firm honorujących OKS wraz z określeniem oferty
zniżek znajduje się na stronie internetowej: https://glosse-
niora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/
Naszym Seniorom 60+ przypominamy, że mogą otrzymać Ogól-
nopolską Kartę Seniora. Wystarczy zgłosić się do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach, gdzie na miej-
scu otrzymają Kartę.
Zapraszamy!
Dziękujemy Stowarzyszeniu MANKO, w szczególności p.
Łukaszowi Salwarowskiemu, który wielokrotnie pokazał, że jest
osobą przyjazną naszej Gminie.
Współpraca z MANKO team pozwala na podejmowanie
ważnych inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenia MANKO dla uchodźców z Ukrainy

W dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie z obywate-
lami Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Iwa-
nowice i mieszkają w budynkach użyteczności publicznej.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy oddziałów przy-
gotowawczych w szkole w Iwanowicach oraz bieżących
spraw związanych z pobytem uchodźców. W trakcie spotka-
nia przekazaliśmy uchodźcom z Ukrainy używane laptopy ufun-
dowane przez firmę CISCO za pośrednictwem Fundacji Hear-
ty w ramach akcji Laptopy dla Ukrainy. Bardzo dziękujemy za
to wsparcie. Komputery będę przede wszystkim służyły dzie-
ciom i młodzieży z Ukrainy do nauki i zabawy.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć Pani Paulinie

Wójtowicz z Fundacji Hearty, która jest pomysłodawczynią
całej akcji i dzięki jej zaangażowaniu laptopy trafiły do naszej
gminy. Wielkie brawa za okazane serce.

Akcja „Laptopy dla Ukrainy”
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Zakończyliśmy inwestycje związane z modernizacją dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach tegorocznych prac wykonano kolejne 3 odcinki dróg
dojazdowych do pól w następujących lokalizacjach:
Przestańsko w kierunku Miłocic – 285 mb
Sieciechowice, ul. Pileckiego – 230 mb
Grzegorzowice Małe – 230 mb

Warto zaznaczyć, że dzięki inwestycji w sołectwie Przestań-
sko, Gmina Iwanowice uzyskała nowe połączenie komuni-
kacyjne z Gminą Słomniki poprzez połączenie drogowe Prze-
stańska z Miłociacmi.
Łączna wartość robót drogowych to 306 094,64 zł.
Na realizację powyższych prac Gmina Iwanowice otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w kwocie 151 500 zł.

Kolejne drogi do pól zmodernizowane

Zbiórka nakrętek

W czerwcu zakończyliśmy kolejną - drugą już zbiórkę na-
krętek w sercu, znajdującym się przed budynkiem Urzę-
du Gminy.

Tym razem łącznie udało nam się zebrać ich aż 1380 kg!
Zebrane nakrętki zostały poddane recyklingowi, a pozyskane
w ten sposób środki finansowe przekazano na leczenie
dwóch chłopców, mieszkańców Gminy Iwanowice: Jakuba Mu-
siałka z Iwanowic Dworskich oraz Mateusza Siwka z Widomej.
Na rzecz Fundacji ,,Zdążyć z Pomocą’’, poprzez którą przeka-
zywane są środki finansowe na leczenie chłopców firma re-
cyklingowa przekazała łączną kwotę 1380,00 zł!
Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy oraz gmin sąsiednich,
chętnie angażującym się w akcję zbierania nakrętek serdecz-
nie dziękujemy!

Jednocześnie informujemy, że akcja zbierania nakrętek trwa
nadal. Im więcej ich zbierzemy, tym szybciej pomożemy po-
trzebującym. Zbierajmy, aby pomagać!
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Remonty dróg zakończone!
W dniu 19 sierpnia 2022 r. Gmi-
na Iwanowice dokonała odbioru
remontów i modernizacji dróg
gminnych oraz dróg wewnętrz-
nych należących do Gminy Iwa-
nowice.

W ramach tegorocznych prac wy-
konano lub zmodernizowano 1755
mb nawierzchni asfaltowych na 7
odcinkach dróg gminnych w nastę-
pujących lokalizacjach i odcinkach:
1. Iwanowice Włościańskie, ul. Jana
Pawła II – 597 mb
2. Maszków, ul. Na Kamieniec– 245
mb
3. Celiny, ul. Międzyleśna – 190 mb
4. Krasieniec Stary Kopalina, droga
wewnętrzna – 114 mb

5. Sieciechowice, droga wewnętrzna – 55 mb
6. Widoma w k. Cmentarza – 328 mb
7. Krasieniec Zakupny za Kapliczką – 226 mb
Wartość robót drogowych wyniosła 608 513,23 zł, Wyko-
nawcą prac była firma Zakład Robót Drogowych DUKT
Sp. z o.o z Nowin.
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Ważne zmiany w gospodarce ściekowej
Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Gminy będzie miał obowiązek
kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
(dotyczy to zarówno szamb jak i oczyszczalni przydo-
mowych).

Ewidencjonowanie oraz kontrola będzie obejmowała nastę-
pujący zakres spraw:
– liczba właścicieli nieruchomości od których odebrano nie-
czystości ciekłe oraz liczba osób zameldowanych w nieru-
chomości;
– liczba zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli
zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w
przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
– częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomo-
wych;
– ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych
do kanalizacji;
– protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych
(dotyczy nowo wybudowanych zbiorników);
– kopie badań ścieków oczyszczonych w laboratorium akre-
dytowanym z oczyszczalni przydomowych (Uwaga! Ten
punkt dotyczy wyłącznie oczyszczalni przydomowych, któ-
re odprowadzają ścieki do ziemi lub do urządzeń wodnych,
w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/doba).

Urząd Gminy będzie miał obowiązek przeprowadzić kontro-
lę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie pod ry-
gorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie-
zwłoczne przedłożenie na dziennik podawczy Urzędu Gmi-
ny Iwanowice zgłoszeń do ewidencji zbiorników bez-
odpływowych. Na chwilę obecną takie zgłoszenie złożyło je-
dynie około 60% gospodarstw w naszej gminie.
Gospodarstwa które nie zgłoszą zbiornika bezodpływowego
lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji będą w
pierwszej kolejności kontrolowane. Proszę także pamiętać
o zawieraniu umów na wywóz ścieków (osadów ściekowych)
i systematyczne opróżnianie szamb oraz oczyszczalni przy-
domowych.
Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nierucho-
mości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy
z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających
uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pa-
miętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularno-
ść wywozu szamba.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków,
należy również pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie
z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków),
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Od 1 września 2022 odbiór odpadów z terenu Gminy Iwa-
nowice będzie wykonywała firma Małopolskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) będzie czynny
od kwietnia do końca października, w każdą sobotę miesiąca
z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do
13.00. Lokalizacja: plac przed Spółdzielnią Kółek Rolniczych
w Iwanowicach ul. Wiosenna 38, Iwanowice Dworskie

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Miechowie przy ul. M.
Konopnickiej 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 14:00 oraz w soboty od 7:00 – 12:00.

W październiku będą odbierane odpady wielkogabarytowe.
Odpady należy wystawić w miejscu ogólnodostępnym przed
godz. 6.00 rano. Opłata za odpady komunalne pozostaje na
doczasowym poziomie.

Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych

co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. po-
przez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych
oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Usługę wywozu ścieków i osadów ściekowych mogą wyko-
nywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane
przez Wójta.
Zwracamy także uwagę na wysokie konsekwencje finansowe
zarówno dla właścicieli poszczególnych gospodarstw jaki i Urzę-
du Gminy, jeśli nowe wytyczne w powyższym zakresie nie będą

przestrzegane. Gmina będzie miała obowiązek co kwartał przy-
gotowywać sprawozdania w tej sprawie dla instytucji pań-
stwowych.
Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były
gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojo-
wicą na grunty rolne.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia.
Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego można
pobrać ze strony internetowej Gminy Iwanowice.
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XLVI Sesja Rady Gminy Iwanowice

29 czerwca 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwano-
wice odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Iwanowice ka-
dencji 2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Iwanowice za
2021 r.;
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwanowice za 2021
rok;
3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Gminy Iwanowice za 2021 rok;
4) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowi-
ce na rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice
z dnia 22 grudnia 2021 r.;
5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwa-
nowice na lata 2022-2035;
6) w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obo-
wiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo-
wiązkowym wymiarze godzin zajęć niektórych nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwano-
wice;
7) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Iwanowice
kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej
emisji na terenie Gminy Iwanowice;
8) w sprawie ustalenia regulaminu Programu budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iwanowi-
ce dofinansowanych ze środków budżetu gminy Iwanowice;
9) w sprawie nadania ulic dla dróg publicznych w miejscowości
Przestańsko;
10) w sprawie nadania ulic dla dróg publicznych w miejscowości
Poskwitów;
11) w sprawie nadania ulic dla dróg wewnętrznych w miejs-
cowości Poskwitów;
12) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 342, 343
położonych w miejscowości Iwanowice Dworskie, gm. Iwa-
nowice;
13) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 420/1 421/1,
422/1, 423/1, 424/1, 425/1 położonych w miejscowości Sie-
ciechowice, gm. Iwanowice;
14) w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego za-
rządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej, dawniej drogi kra-
jowej nr 7 w miejscowości Domiarki w zakresie przebudowania
i realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi wo-
jewódzkiej (dawniej DK nr 7) polegającej na budowie lewo-
stronnego chodnika wraz z budową kanału technologicznego
w m. Domiarki od km 643+865,00 do km 644+244,70 dz.
Nr. 55, obręb Domiarki Gmina Iwanowice;

15) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla Gminy Iwanowice”;
16) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla sołectwa Celiny”;
17) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla sołectwa Sieciechowice”;
18) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla sołectwa Sieciechowice”;
19) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla sołectwa Lesieniec”;
20) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony
dla sołectwa Widoma”;

XLVII Sesja Rady Gminy Iwanowice

15 lipca 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji
2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1) w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Rady Gminy
Iwanowice na rok 2022 nr XL/385/2022 z dnia 22 grudnia
2021 r.;
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwa-
nowice na lata 2022-2035;
3) w sprawie zmiany uchwały nr XL/392/2021 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych;

XLVIII Sesja Rady Gminy Iwanowice
25 sierpnia 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice od-
była się XLVIII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-
2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwa-
nowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków
bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
2) w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Iwanowice w roku szkolnych 2021/2022;
3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-
nie Iwanowice;
4) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/463/2022 Rady Gmi-
ny Iwanowice z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania
nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Poskwitów;
5) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pra-
cy z Radną Gminy Iwanowice.

Uchwały dostępne na: iwanowice.pl > bip > rada > uchwały

Uchwały Rady Gminy Iwanowice
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Ogłoszenie o zmianach w programie priorytetowym
„Czyste powietrze” - Czyste powietrze +

Prefinansowanie
Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do pod-
wyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzy-
manie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwo-
ty dotacji w formie zaliczki).

Warunki dotacji z prefinansowaniem
Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie.
Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została
dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefi-
nansowaniem.
Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie pod-
pisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu
przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że
możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawca-
mi z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej
dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych do-
kumentów rozliczeniowych.
Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Benefi-
cjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia
umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej
niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umo-
wy Beneficjenta z wykonawcą.
Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podsta-
wie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączo-

nych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opi-
sanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na pod-
stawie Programu i pozostałych dokumentów programowych
oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia
wniosku.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozu-
mieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego
w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem
15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dota-
cję z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek
o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł
umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go
ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem
spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i za-
kończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.”

Kierunek Kariera

W dniu 6.09.2022 r. na sali obrad Urzędu Gminy Iwa-
nowice odbyło się otwarte spotkanie informacyjne do-
tyczące oferty wsparcia i projektów realizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Kilkunastu mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie, miało
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pra-
cownikiem WUP.
Warto zauważyć, iż w ramach projektu „Kierunek Kariera”

można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofi-
nansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy:
językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E
(szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).
W ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzy-
mać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem.
Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę,
nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych
egzaminami (certyfikatami).
Bogata oferta WUP wpisuje się w koncepcję edukacji per-
manentnej, uczenia się przez całe życie!
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na www.kieru-
nek.pociagdokariery.pl i skorzystania z dofinansowań!
Dziękujemy pracownikowi WUP Kraków za przeprowadzenie
merytorycznych konsultacji.
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Remont w szkole
w Poskwitowie
Nowym

W sierpniu zakończono remont w Szkole Podstawowej
im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie Nowym.

W ramach zadania wyremon-
towano schody wejściowe do
budynku, oraz dwie sale lek-
cyjne. Zakres prac obejmował:
� skucie oraz położenie nowe
płytek wraz z wykonaniem hy-
droizolacji,
� wyrównanie oraz pomalo-
wanie ściany,
� montaż nowych lampy led,
� wymianę gniazdek oraz
przełączników na nowe,
� demontaż starych oraz
położenie nowych paneli

podłogowych wraz z listwami
przypodłogowymi.
Wartość wykonanych prac wy-
niosła 51 215,00 zł, środki na
ten cel pochodziły z funduszu
sołeckiego wsi: Przestańsko,
Poskwitów Nowy oraz Poskwi-
tów Stary.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty
Przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 szkół podstawowych z terenu Gminy
Iwanowice.

Gratulujemy uczniom zdanych egzaminów!



W pierwszy weekend września odbył się I Ogólnopolski
Spływ Krajowych „Doliną Dłubni”.

Świetna promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych
naszej gminy. Na spływ kajakowy doliną Dłubni przyjechali
mieszkańcy z województw: śląskiego, małopolskiego i świę-
tokrzyskiego. Wszystkim niedowiarkom udowodniliśmy, że
można pływać kajakiem po Dłubni.

Dziękujemy Fundacji Kajakowej Tołhaj - GDK za świetną or-
ganizację spływu. Liczymy, że ogólnopolski spływ Dłubnią na
trwałe wpisze się do kalendarza gminnych imprez.
Serdeczne podziękowania składamy również dla Koła Gos-
podyń Wiejskich "3K - Kreatywne Kobiety Krasieńca",
Spółdzielni Socjalnej nad Dłubnią" oraz Panu Michałowi
Mrugalskiemu - Firmie transportowej Transpol.
Już teraz zapraszam za rok !!!!

Spływ kajakowy „Doliną Dłubni”
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Centrum Rozwoju „ Planeta Marzeń”
w Grzegorzowicach Wielkich
„Planeta Marzeń” w Grzegorzowicach
Wielkich od kwietnia 2021 roku pro-
wadzi Placówkę Wsparcia Dziennego,
w której dzieci z naszej gminy pozos-
tają pod opieką nauczyciela - wycho-
wawcy od poniedziałku do piątku
w godz.13.00-17.00.

Poprzezróżnorodnąpozalekcyjnądziałalność
poszerzają wiedzę, wzbogacają umiejęt-
ności, rozwijają zainteresowania i pasje.
Poznają zasady właściwego spędzania wol-
nego czasu i uczą się współdziałania w ze-
spole.Napodstawienaszychobserwacji,opi-
nii rodziców widzimy zasadność takiego
działania. Zauważamy również coraz więk-
sze zainteresowanie taką formą wsparciadla
dzieci i ich rodzin. Nasza Placówka Wspar-
cia Dziennego jest finansowana z budżetu
Gminy Iwanowice.
Od kwietnia działa również Niepubliczne
przedszkole z grupą wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych. „Raczkujemy”, coraz
więcej mamy chętnych maluchów.
W naszym „przedszkolku” mamy domową,
serdeczną i ciepłą atmosferę. W tej kame-

ralnej grupie dzieci przechodzą okres ad-
aptacji zgodniez indywidualnymipotrzebami.
Staramy się w jak największym stopniu
zminimalizować ich stres i strach związany
z rozstaniem z rodzicami.
Już pół roku realizujemy zajęcia w ramach
projektu„Rehabilitacjadzieci imłodzieżynie-
pełnosprawnej w Placówkach Stowarzy-
szenia „Życzliwa Dłoń”. W ramach wspar-
cia dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia
integracji sensorycznej, zajęcia logope-
dyczne, rehabilitacja, indywidualna terapia
psychologiczna, indywidualna terapia pe-
dagogiczna, logorytmika, artyterapia, warsz-
taty taneczne z elementami korekcji wad
postawyizajęciakulinarne.Dodatkowodzie-
ci w wieku przedszkolnym uczestniczą 4 go-
dziny dziennie w zajęciach integracyjnych.
Działalność rehabilitacyjna jest otwarta na
potrzeby lokalnego społeczeństwa, jednak
duża część naszych beneficjentów ( których
jest coraz więcej) mieszka również w innych
gminach.Bardzonas tocieszy,ponieważ jest
to potwierdzeniem, że poziom pracy na-
szych specjalistów jest doceniany, a istnie-
nie takiej placówki jest konieczne.

Bardzo dobrą opinią cieszą się również or-
ganizowanewnaszejplacówce letniepółko-
lonie.Wubiegłymrokutaką letniąopiekąob-
jęliśmy setkę dzieci. Półkolonie wówczas
trwały cztery tygodnie. W tym roku przez
trzy tygodnie gościliśmy sześćdziesiąt dzie-
ci.Bardzostaramysię,abyproponowaneza-
jęcia były dla dzieci atrakcyjne i różnorod-
ne. Aby dzieci je dobrze wspominały i chęt-
nie do nas wracały. Możemy śmiało po-
wiedzieć, że nasze starania zostają do-
strzeżone i docenione.
Wysoki poziom wszystkich wyżej wymie-
nionych działań, jest możliwy również dzię-
ki bardzo dobrze wyposażonym w pomo-
ce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny ga-
binetom i salom, w których odbywają się
wszystkie zajęcia. Nie bez znaczenia jest
takżepiękne,pełnezieleni iprzestronneoto-
czenie budynku.

Małgorzata Płatek, Joanna Stąpała
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Zapraszamy na siłownię
do Celin
Zakończono prace budowlane, polegające na budowie
siłowni zewnętrznej w miejscowości Celiny przy Szkole
Podstawowej. Nowy obiekt powstał tuż obok boiska spor-
towego z nawierzchnią syntetyczną.

Na miejscu zostało zamontowane sześć różnorodnych urządzeń
fitness, ławki oraz kosz na śmieci, wykonano alejki utwardzone kru-
szywem oraz nasadzenia zieleni. Cały teren został ogrodzony i po-
zostaje do ogólnodostępnego użytkowania przez mieszkańców.
Łączna kwota inwestycji to 72 500 zł z czego 46 000 zł to kwo-
ta dofinansowania ze środków PROW.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z siłowni!



Jubileusz 95-Lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach

W Niedzielę 17 lipca 2022r. odbyła się uroczystość Ju-
bileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisku-
picach. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem jedno-
stek OSP, następnie odbyła się Msza Św. którą odprawił
Kapelan Gminny – śp. ks. Ryszard Suchanowski.

Za wyjątkowe zaangażowanie w pracach straży i za szczególne
zasługi dla pożarnictwa, zostały wręczone odznaczenia: Złoty
Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Maciej Stachura,
Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Piotr Padło,
Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Mateusz
Cherjan, Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał Dawid Kurbiel.
Odznaczenia dokonali: dh Adam Domagała - Członek ZG ZOSP
RP, dh Edward Stopiński - Prezes OG ZOSP RP, dh. Leszek Zię-
ba - Wiceprezes OW ZOSP RP i zarazem Prezes OP ZOSP RP.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Iwanowicach, zostały nadane druhom odznaczenia za wysługę
lat: Za wysługę 5 lat: Piotr Nowak, Artur Bednarczyk. Za
wysługę 10 lat: Kamil Lepiarczyk, Paweł Rosa, Łukasz Rosa,
Jakub Stachura, Mateusz Cherjan, Damian Wąsik. Za wysługę
15 lat: Piotr Padło, Marian Pycia, Dawid Kurbiel, Łukasz Cher-
jan, Marcin Mrugalski, Artur Kaleta, Maciej Stachura. Za
wysługę 25 lat: Mirosław Gadzina, Tomasz Rusek. Za wysługę
35 lat: Jan Jagieła, Adam Kłusek. Za wysługę 40 lat: Adam
Padło, Wiesław Lepiarczyk, Edward Stachura, Wacław Sta-
chura. Za wysługę 45 lat odznakę otrzymał Zdzisław Pieczy-
rak. Reprezentacyjna Orkiestra TEMPO Iwanowice odegrała
dla odznaczonych druhów 100 Lat. Kolejną częścią uroczys-

tości było przekazanie i poświęcenie nowonabytych wozów
bojowych - pojazdu SLOn LUBLIN 3 oraz pojazdu GLBARt 1/1
IVECO Daily. Poświęcone samochody otrzymały imiona Fe-
liks (na cześć pierwszego założyciela straży w Biskupicach –
Feliksa Kurbiela) i Florian (na cześć wieloletniego Sekretarza
naszej jednostki – Floriana Kłuska. Zwieńczeniem imprezy był
koncert FOLK LADY oraz zespołu TOPORKI, zabawa taneczna
z zespołem LIDER. Realizacja Jubileuszu była możliwa dzięki
wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu
Gminy Iwanowice oraz środkom własnym.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach składa ser-
deczne podziękowanie za zaangażowanie i chęć dzielenia z nami
tej ważnej dla Nas uroczystości, którą jest Jubileusz 95-Lecia
naszej Ochotniczej Straży Pożarnej połączonej z poświęceniem
nowych wozów bojowych.
W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,
dziękuję Wszystkim Zaproszonym gościom za obecność.
Dziękuję serdecznie za Wszystkie życzenia, przekazane gra-
tulacje wraz z pamiątkami i prezentami oraz za wpisy do księ-
gi pamiątkowej. Szczególne podziękowania za pomoc przy rea-
lizacji Jubileuszu kieruję do Urzędu Marszałkowskiego, Urzę-
du Gminy Iwanowice, GCKIB w Iwanowicach, Gminnego Od-
działu ZOSP RP, Reprezentacyjnej Orkiestry TEMPO Iwano-
wice,
Serdeczne podziękowania składam na ręce KGW w Biskupi-
cach oraz druhów OSP i MDP w Biskupicach – to dzięki Wa-
szej chęci i zaangażowaniu byliśmy w stanie zorganizować
i świętować ten piękny Jubileusz naszej straży.

Piotr Nowak
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach
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Jubileusz 75-Lecia
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Celinach

W niedzielę 3 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Ce-
linach obchodziła jubileusz 75–lecia istnienia. Uroczystość
rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandaro-
wych, którego dokonał druh Grzegorz Szydło Komendant
Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Następnie rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków i ich
rodzin. Mszę św. koncelebrowali śp. ks. proboszcz Ryszard Su-
chanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. Wojciech Oczkowicz
– wikariusz parafii w Sieciechowicach. Oprawę muzyczną za-
pewniła Orkiestra Dęta Hejnał z Sieciechowic prowadzona przez
kapelmistrza Pana Tadeusza Faracika.
W obchodach jubileuszu uczestniczyły władze powiatowe
oraz gminne, jednostki OSP oraz mieszkańcy wsi. Wśród goś-
ci byli m.in. Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta Powia-
tu Krakowskiego, Pan Marek Piekara – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Krakowskiego, bryg. Arkadiusz Kielin - Zastęp-
ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Pani Joanna Do-

majewska – Skarbnik Gminy
Iwanowice, Pan Edward Sto-
piński – Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice a zarazem
Prezes ZG OSP w Iwanowi-
cach, Elżbieta Morek – Wice-
przewodnicząca Rady Gminy
Iwanowice, Radni Gminy Iwa-
nowice, poczty sztandarowe
jednostek OSP z terenu gminy oraz zaprzyjaźnione jednostki
z gmin ościennych – OSP z Kacic oraz OSP z Miłocic.
W części oficjalnej uroczystości nastąpiło złożenie raportu, do-
konano przeglądu pododdziałów, po wciągnięciu flagi na maszt
zagrano hymn państwowy. Po powitaniu wszystkich przybyłych
gości Prezes Zarządu OSP w Celinach Druh Paweł Morek od-
czytał fragmenty kroniki OSP Celiny.
W ramach podziękowań dla osób które wspierają działalność
jednostki zostały wręczone okolicznościowe statuetki a otrzy-
mali je - Państwo Anna i Wojciecha Stachurowie, Pan Stanisław
Gryc, Pan Marek Kasprzyk, Pan Krzysztof Wojtal, Pan Marek
Piekara, Pan Dominik Zimnicki, Pan Tomasz Morek, Pan Jan
Kaczmarski – Nadleśnictwo Miechów, Pan Marcin Klupa.
W części artystycznej uroczystości wystąpiły Zespół Ludowy
z Celin „Celinianki”. Dla najmłodszych było przygotowane ma-
lowanie twarzy, animacje, bańki mydlane oraz dmuchane zamki.
Wieczorem spędziliśmy miło czas bawiąc się i tańcząc w rytm
muzyki zespołu Life Dance.
Wszystkim mieszkańcom Celin oraz przybyłym gościom ser-
decznie dziękujemy!
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W trakcie ceremoniału dożynkowego Panie z poszczególnych
Kół Gospodyń Wiejskich ośpiewały zaproszonych Gości. Na-
stępnie Gospodarz Dożynek Wójt Gminy Iwanowice Robert
Lisowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Sto-
pińskim wręczyli nagrody i wyróżnienia. Pierwszym laureatem
tytułu Zasłużony dla Gminy Iwanowice został Pan Zbigniew
Tomaszek – były wójt gminy. Laureatami wyróżnień sołeckich
zostali: Pani Anna Krawczyk (Celiny), Stanisław Gumula (Le-
sieniec), Stanisław Dryja oraz Ryszard Wykurz (Sieciechowi-
ce), Tadeusz Kurbiel (Widoma). Ponadto, w trakcie dożynek wy-
różniono rolników z terenu gminy, Koło Pszczelarzy, Koła Gos-
podyń Wiejskich oraz osoby szczególnie zaangażowane w or-
ganizację dożynek.
Dziękujemy znamienitym gościom za obecność, w szczegól-
ności: Pani Minister Agnieszce Ścigaj, Pani Martynie Kani, asys-
tentce Pani Poseł Elżbiety Dudy, Radnym Województwa
Małopolskiego – Panu Mirosławowi Dróżdżowi oraz Panu Woj-
ciechowi Kozakowi, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Pani Lucynie Gaj-
dzie, Prezesowi Wojewódz-
kiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Krakowie Panu Andrzejowi
Harężlakowi, Staroście Kra-
kowskiemu Panu Wojciecho-
wi Pałce, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego
Panu Markowi Piekarze oraz radnym powiatowym Panu
Piotrowi Opalskiemu i Panu Grzegorzowi Małodobremu.
Dziękujemy za obecność pracownikom Urzędu Gminy, Rad-
nym Gminy Iwanowice, Sołtysom, przedstawicielom ZOSP RP,
prezesom OSP z gminy Iwanowice, przedstawicielom policji,
dyrektorom szkół, przedstawicielom Powiatowego Urzędu Pra-
cy, Banku Spółdzielczego, Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad
Dłubnią”, Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”, SKR w Iwano-
wicach, przedstawicielom klubów sportowych, ośrodków
zdrowia, Kołu Pszczelarzy, Kołu Łowieckiemu KSZYK, a także
Klubom Seniora. Dziękujemy również za uświetnienie części
artystycznej Amitiel – Katarzyna Sojka, Katarzynie Fiedor z
uczniami, Koryukan Kendo Kraków, zespołowi Play&Dance To-
porki oraz zespołowi LifeDance.

Podziękowania składamy rów-
nież Starostom Dożynek: Pani
Magdalenie Krawczyk- Klupie
i Panu Tomaszowi Nowakowi
oraz mieszkańcom Lesieńca i
Sieciechowic za gościnę i duże
zaangażowanie w organizację
tej uroczystości.
Gratulujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich pięknych
wieńców oraz wspaniałych stołów regionalnych.
Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy licznie przybyli na dożynki i jak widać na załączonych
fotografiach świetnie się bawili.

Dożynki Gminy
Iwanowice
w Sieciechowicach
W dniu 28 sierpnia br. obchodziliśmy Święto
Plonów – Dożynki Gminy Iwanowice w Sie-
ciechowicach. Uroczystość rozpoczął tradycyjny
korowód dożynkowy. Po przemarszu odbyła się
polowa msza św. dziękczynna, w trakcie któ-
rej ks. proboszcz Tomasz Zięcik dokonał po-
święcenia wieńców i chleba dożynkowego.



3(59)/2022
22

Dożynkowe wieńce i stoły regionalne

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ze-
społów Śpiewaczek Ludowych
dożynki gminne w Sieciechowicach
miały szczególny charakter. Ser-
decznie Państwu dziękujemy za pięk-
ne wieńce i stroje ludowe, wspania-

le przystrojone i bogate w różnorod-
ne jadło stoły oraz niezapomniany kli-
mat dożynkowy.

Stoły regionalne przygotowały nastę-
pujące miejscowości:
� Biskupice – Koło Gospodyń Wiejskich
Biskupice;
� Celiny – Koło Gospodyń Wiejskich
“Celinianki” w Celinach;
� Damice – Koło Gospodyń Wiejskich
“Kumoszki Damickie”;
� Iwanowice – Koło Gospodyń Wiej-
skich Iwanowice;
� Krasieniec Stary – Koło Gospodyń
Wiejskich “3K – Kreatywne Kobiety
Krasieńca”;
� Krasieniec Zakupny – Koło Gospodyń
Wiejskich Krasieniec Zakupny;
� Lesieniec – Koło Gospodyń Wiejskich
w Lesieńcu;
� Maszków – Zespół Śpiewaczek Lu-
dowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna
Maszków;
� Narama – Koło Gospodyń Wiejskich
Narama oraz Stowarzyszenie na rzecz

edukacji i rozwoju w Naramie;
� Poskwitów Nowy – Koło Gospodyń
Wiejskich w Poskwitowie Nowym;
� Poskwitów Stary – Koło Gospodyń
Wiejskich “Poskwitowianki” oraz Sto-
warzyszenie “Nasze Błonia”;
� Przestańsko – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Przestańsku;
� Sieciechowice – Koło Gospodyń Wiej-
skich z Sieciechowic;
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� Sułkowice – Koło Gospodyń Wiejskich
Sułkowice;
�Widoma – Koło Gospodyń Wiejskich
“Widomianki” z Widomej;
� Władysław – Koło Gospodyń Wiej-
skich “Śwarne Kobitki” z Władysława;
� Zalesie – Koło Gospodyń Wiejskich w
Zalesiu;
� Żerkowice – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Żerkowicach.
Wieńce dożynkowe przygotowały na-
stępujące miejscowości:

� Celiny – Koło Gospodyń Wiejskich
“Celinianki” w Celinach;
� Damice – Koło Gospodyń Wiejskich
“Kumoszki Damickie”;
� Maszków – Zespół Śpiewaczek Lu-
dowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna
Maszków;
� Narama – Zespół Śpiewaczy Ludo-
wych „Naramianki” oraz Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju i edukacji w Naramie;
� Poskwitów Nowy – Koło Gospodyń
Wiejskich w Poskwitowie Nowym;
� Sieciechowice – Koło Gospodyń Wiej-
skich z Sieciechowic;
� Sułkowice – Koło Gospodyń Wiejskich
Sułkowice;
�Widoma – Koło Gospodyń Wiejskich
“Widomianki” w Widomej;
� Władysław – Koło Gospodyń Wiej-
skich “Śwarne Kobitki” z Władysława;

� Żerkowice – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Żerkowicach.
W konkursie na Wieniec Dożynkowy
2022 r. zwyciężyło KGW „Świarne Ko-
bitki” z Władysława otrzymując nagro-
dę pieniężną w kwocie 500 zł. Pozostałe
wieńce otrzymały wyróżnienia i nagro-
dy o wartości 150 zł.
W konkursie na regionalne stoisko
dożynkowe w ramach projektu Iwano-
wicki Festiwal Smaku I miejsce zajęło
KGW „Celinianki” z Celin, II miejsce
KGW z Biskupic, III miejsce KGW „Po-
skwitowianki” z Poskwitowa Starego.
Serdecznie gratulujemy wspaniałej pre-
zentacji wszystkim Kołom Gospodyń
Wiejskich i Zespołom Śpiewaczek Lu-
dowych. To była piękna promocja ak-
tywności mieszkańców gminy Iwano-
wice!
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W dniu 11 czerwca br.
z inicjatywy sołtysa Nara-
my Pana Gwidona Wi-
niarskiego na terenie na-
szej gminy została prze-
prowadzona akcja sprząta-
nia rzeki Dłubni.

Wzięło w niej udział 5 jed-
nostek OSP (OSP Grzego-
rzowice, OSP Iwanowice,
OSP Maszków, OSP Siecie-
chowice i OSP Żerkowice)
oraz wolontariusze z Krako-
wa, którzy przejechali do gminy Iwanowice na zaproszenie Pana
Gwidona Winiarskiego. Całość koordynowała Pani Ewa Pie-
ronek, inspektor ds. rolnictwa w UG. W sprzątaniu wzięło udział
50 osób. Każda z jednostek OSP sprzątała na terenie swojej
miejscowości, poza druhami z OSP Żerkowice, którzy po-
sprzątali teren wzdłuż rzeki od mostu na Babiej Górze w stro-
nę Maszkowa. Zebrano duże ilości śmieci, przede wszystkim
butelki oraz wiele odpadów plastikowych. Dolina rzeki Dłubni
dzięki Państwa pracy jest dużo piękniejsza!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz wy-
konaną pracę i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych
akcjach. Iwanowice w zgodzie z naturą!

Sprzątanie Dłubni
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56. Sabałowe Bajania

W dniu 11 sierpnia 2022
roku w Bukowinie Tat-
rzańskiej odbył się Festi-
wal Folkloru Polskiego 56.
„Sabałowe Bajania”. Gmi-
nę Iwanowice reprezen-
towały: Pani Marta Ko-
masara oraz Pani Ewa
Drożniak.

W Konkursie Śpiewu Solo-
wego Pani Marta Komasara z
Celin zajęła II miejsce, a Pani
Ewa Drożniak z Maszkowa
otrzymała dyplom uczestnictwa w Konkursie Gawędziarzy.
Pani Marta Komasara odebrała także nagrodę za zajęcie pierw-
szego miejsca w ubiegłorocznej edycji Festiwalu. Nagroda zos-
tała wręczona wraz z Dużą Spinką Góralską oraz z dodatkową
nagrodą specjalną imienia prof. dr. hab. Józefa Bubaka, w
postaci dyplomu dla szczególnie zasłużonego gawędziarza kul-
tywującego gawędę swojego regionu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, dziękując
jednocześnie za reprezentowanie Gminy Iwanowice na tej za-
szczytnej imprezie oraz rozpowszechnianie naszych regionalnych
tradycji!

Dożynki Powiatowe
w Dubiu
Serdeczne gratulacje dla KGW z Celin !!!!!

W dniu 20 sierpnia 2022 roku w Dubiu odbyły się Dożynki Po-
wiatu Krakowskiego. W tym roku w konkursie na Wieniec
Dożynkowy Gminę Iwanowice reprezentowało KGW „Celi-
nianki” z Celin. Ogromne gratulacje dla naszych wspaniałych
gospodyń za zajęcie III miejsca.
Własnoręcznie upleciony wieniec z dodatkiem żywych kwia-
tów zrobił na komisji ogromne wrażenie.
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Dożynki Parafialne w Iwanowicach

W niedzielę 11 września odbyły się Dożynki Parafii Iwanowice, które w tym
roku organizowane zostały przez sołectwa Biskupice na czele z Sołtysem Mi-
rosławem Rosa i Zagaje na czele z Sołtysem Marianem Pycia.

Od końca sierpnia, mieszkańcy Biskupic i Zagaja poświęcili swój czas na przygo-
towania do uroczystości. Starostami tegorocznych dożynek zostali Pan Mateusz
Natkaniec oraz Pani Teresa Krzysztofek. Kondukt Dożynkowy prowadzony przez
Edwarda Stachurę, Łukasza Kawulę oraz Marcina Rosę, pod eskortą OSP w Bis-
kupicach, wyruszył spod remizy OSP Biskupice. Mszę Świętą celebrował ks. Pro-
boszcz Marcin Żuchowicz. W kościele został został przekazany i poświęcony Wie-
niec Dożynkowy w kształcie kuli ziemskiej na znak pokoju na całym świecie. Po za-
kończeniu mszy, na placu przy Kościele, Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach
zorganizowało poczęstunek.

Piknik rodzinny OSP Sułkowice

Wzorem poprzednich lat druhowie OSP Sułkowice
przy okazji uroczystości odpustowych w Sułkowicach, w
dniu 10 lipca zorganizowali piknik rodzinny zakończony
huczną zabawą taneczną.

Już od południa na placu przy remizie OSP dzieci mogły
bezpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, zorganizowanych
animacji, zabaw oraz waty cukrowej. Oprócz zabawy, dzieci pod
opieką druhów OSP miały możliwość obejrzenia samochodu
strażackiego, wyposażenia przeciwpożarowego oraz posłuchać
ciekawej prelekcji na temat działania ochotniczej straży pożar-

nej. W tym czasie na starszych uczestników pikniku czekał bo-
gato zaopatrzony bufet (w przekąski i zimne napoje) oraz
miejsca pod namiotem udostępnionym przez Gminę Iwanowi-
ce. Czas spędzony na rozmowach umilała muzyka. Zabawa
będąca ostatnim punktem programu trwała do późnych godzin
wieczornych. Już dziś dziękując za tak liczną obecność na pik-
niku druhowie OSP Sułkowice obiecują kolejne spotkanie za rok.
Druhowie składają serdeczne podziękowania na ręce Wójta Gmi-
ny Iwanowice dr. Roberta Lisowskiego za otrzymane wsparcie
finansowe i pomoc w organizacji pikniku.

A. Wolnicki
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W dniu 18 sierpnia 2022 roku w ogrodzie Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek odbyło się spotkanie dla
uczestników klubów seniora z gminy Iwanowice.

Wzięli w nim udział nie tylko Seniorzy, ale również przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Iwanowice.
Była to okazja do złożenia podziękowań zarówno klubom za
całokształt działalności jak i animatorom za zaangażowanie
w stworzenie tak ciekawej oferty wydarzeń dla członków klu-
bów Seniora. Na tą okoliczność Wójt Gminy p. Robert Lisow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy p. Edward Stopiński oraz Kie-
rownik GOPS p. Beata Rokita wręczyli podziękowania wraz z
drobnymi upominkami. Po części oficjalnej rozpoczął się pokaz
talentów zaprezentowany przez naszych Seniorów. Mogliśmy
podziwiać Panie z Widomej, które w zabawnej prozie opowie-

działy o wieku dojrzałym, Panie z Celin przedstawiające zabawne
skecze. Kolejnym talentem pochwaliły się również Panie z Po-
skwitowa Starego prezentując rękodzieło. Na koniec wystąpił
Pan z Damic, który w komiczny sposób opowiedział o funk-
cjonowaniu klubu. Wszyscy zasłużyli na wielkie brawa. Senio-
rzy spędzili miło czas na rozmowach oraz śpiewaniu biesiadnych
piosenek. Po tych atrakcjach przyszedł czas na posiłek, ponie-
waż oprócz słodkości przygotowanych przez Seniorki mieliśmy
jeszcze okazję skosztować kiełbaski, które przygotowali nam Se-
niorzy z Widomej. Panowie dzielnie trwali przy grillu do końca
imprezy jednocześnie dbając o to by nikt nie był głodny. Seniorzy
biesiadowali do godzin wieczornych, niektórzy nawet zakończyli
je tanecznym krokiem, co świadczy o tym, że spotkanie było bar-
dzo udane. Nasi Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że „jesień
życia” można uczynić kolorową i fascynującą.

Spotkanie integracyjne Klubów Seniora
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Wakacje z Bogiem 2022

W dniach od 07.07.2022 do 13.07.2022r. odbył się wy-
jazd wakacyjny dzieci i młodzieży do Murzasichla k. Za-
kopanego – „Wakacje z Bogiem”. Organizatorem wyjaz-
du była Parafia Trójcy Świętej w Iwanowicach. Jego uczest-
nikami (w liczbie 30) byli wolontariusze oraz ministranci
odznaczający się w minionym roku dużym zaangażowa-
niem w posługę liturgiczną oraz działalność w SKC.

Wyjazd skupiał młodzież
i dzieci z terenu parafii
Iwanowice. Uczestnicy
aktywnie spędzali czas
przemierzając górskie
szlaki w Tatrach: Dolinę
Chochołowską, Gu-
bałówkę, Wiktorówki,
Polanę Rusinową, Dolinę
Strążyską. Niezwykłą atrakcją dla uczestników był dwukrotny
pobyt na basenach termalnych w Chochołowie, sporty alpinis-
tyczne w parku linowym, zjeżdżalnia grawitacyjna , zwiedzanie
Wielkiej Krokwi, wyjazd i zjazd kolejką z Gubałówki, pobyt w Rab-
kolandzie. Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli także w warsztatach
robienia oscypków (każdy mógł własnoręcznie wykonać i
skosztować zrobiony oscypek) oraz mogli poznać wiele cieka-
wostek dotyczących Podhala uczestnicząc w przejażdżce spe-
cjalnym pociągiem po Zakopanem. Wszyscy uczestniczyli we

Mszy Świętej. Wieczorne chwile upływały na konkursach: pla-
stycznym, karaoke, turnieju piłki nożnej, siatkowej, badminto-
na oraz bilarda, Przy muzyce i wspólnym śpiewie uczestnicy
smażyli kiełbaski, a chcąc spalić trochę kalorii tańczyli podczas
zabaw dyskotekowych. Wszyscy wrócili do swoich domów za-
dowoleni i pełni wrażeń. Kierownikiem wyjazdu była p. Rena-
ta Jagiełka a opiekunami: Pan Maciej Jagiełka, Pani Kinga Jagiełka,
Pani Ewa Jagiełka, Ks. Marcin Żuchowicz. Wszystkim, którzy
wsparli organizację wyjazdu, a szczególnie firmom, sponsorom
indywidualnym, Urzędowi Gminy w Iwanowicach składamy ser-
deczne podzięko-
wanie. Dziękuje-
my także właści-
cielom ośrodka
w Murzasichlu -
państwu Małgo-
rzacie i Pawłowi
Łukaszczykom,
panu Michałowi -
naszemu kierow-
cy oraz panu Emi-
lowi przewodni-
kowi górskiemu.

Półkolonie w Szkole Podstawowej w Iwanowicach

To były wspaniałe chwile pełne zabawy, nauki, nowych
doświadczeń i znajomości.

Dziękujemy serdecznie:
� Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego za wspaniałe zajęcia z przyrody.
�Wojewódzka Stacjia Sanitarno - Epidemiologiczna z Krakowa
za interesujące prelekcje nt. piramidy żywienia, aktywności fi-
zycznej i szkodliwości napojów energetycznych.
�mł. asp. Mateuszowi Izdebskiemu - naszemu dzielnicowe-
mu za dobre rady dotyczące bezpiecznych wakacji.
� Wychowawczyniom kolonijnym za opiekę, zabawy i cu-

downą atmosferę.
�Wszystkim uczestnikom pólkolonii za zaangażowanie i ak-
tywny udział w półkolonii.
�Gckib w Iwanowicach za zorganizowanie zajęć z Zespołem
Parków Krajobrazowych.
� Gminie Iwanowice za wsparcie finansowe.
Wszystkim jeszcze raz dziękujemy.

M. Małek
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Jak co roku podczas wakacji odbyły warsztaty sportowe
– taneczne oraz piłkarskie w ramach Półkolonii organi-
zowanych przez IAF Iwanowicka Akademia Futbolu & IAF
Cheerleaders.

Młodzi adepci sportu mogli spędzić niezapomniane chwile na
obiektach sportowych i kulturalnych w Iwanowicach. Uczest-
nikom nie brakowało atrakcji – odwiedzili Krakowskie ZOO,
czy Park Trampolin GOJUMP. Oczywiście nie zabrakło tre-
ningów, pozwalających rozwinąć się na wielu płaszczyznach.
Po treningach grupy składające się z uczestników tanecznych
oraz piłkarskich mogły zaznać ochłody na basenie.

Półkolonie IAF Iwanowicka
Akademia Futbolu & IAF Cheerleaders

Warsztatowy zawrót głowy
w Szkole Podstawowej w Sułkowicach

Zakończyliśmy realizację projektu „Warsztatowy zawrót
głowy” dofinansowanego z budżetu Gminy Iwanowice.

Projekt realizowany był
od czerwca do końca
sierpnia. W ramach pro-
jektu ponad 60 uczestni-
ków, głównie uczniów
naszej szkoły i zerówki,
brało udział w licznych
warsztatach. Były to min.
taneczne zajęcia prze-
prowadzone przez pro-
fesjonalnych animatorów
z Grupy Imprateam.
Warsztaty rękodzieła min.
tworzenie dekoracji z ma-
sy ceramicznej, robienie
kul do kąpieli, malowanie
koszulek czy szycie na maszynie poprowadziły nasze panie nau-
czycielki - Katarzyna Kmita i Agnieszka Cieklińska.
Zaprosiliśmy także osoby z nietuzinkowymi pasjami do naszego

projektu: Panią Ma-
rysię, która opowie-
działa o tym jak być
„zero waste”. Nato-
miast Pani Agnieszka,
mistrz zdrowego cu-
kiernictwa, zrobiła
z nami setki kulek
mocy i cake popsów.
Każdego dnia, gdy
realizowany był pro-
jekt mieliśmy wiele
powodów do radości!
Codzienne zabawy, in-
tegracja, ciekawe roz-
mowy i tworzenie sa-
modzielnych rzeczy
na warsztatach przyniosły nieoczekiwane rezultaty!
Dzięki temu projektowi mamy zgraną grupę do pracy w kla-
sach od pierwszego września.
Serdecznie dziękujemy panu Wójtowi Gminy Iwanowice za
możliwość realizacji tego programu.
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Turniej Piłki Nożnej Kobiet

24 lipca LTS Novi Narama było organizatorem Turnieju
Piłki Nożnej kobiet o Puchar Starosty Krakowskiego w któ-
rym to turnieju drużyna żeńska Novi Narama prowadzona
przez trenera Wojciecha Sieńko zajęła pierwsze miejsce.

Niedzielne spotkanie było również okazją do wręczenia od-
znaczeń dla klubu i działaczy z okazji obchodów 10-lecia ist-
nienia LTS Novi Narama. Złote Honorowe Odznaki Krajowe-
go Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe otrzymali: klub LTS
Novi Narama oraz jego prezes, Przemysław Nogieć. Natomiast
Brązowe Honorowe Odznaki otrzymali działacze klubu: Do-
minika Łudzik, Nikola Jurkowska, Małgorzata Nowak, Karoli-
na Kurek, Janusz Kazirod, Grzegorz Krawczyk, Marcin Nurek,
Krzysztof Nielepiec, Mariusz Baranek oraz Mariusz Płatek.
Zarówno w drużynie pań i panów pojawiło się wiele nowych

twarzy. Zdecydowanie więcej zmian personalnych nastąpiło
w drużynie męskiej. Do drużyny dołączyło wielu nowych za-
wodników nastąpiła też zmiana na stanowisku pierwszego tre-
nera. Od lipca 2022 rolę trenera drużyny seniorskiej pełni Ma-
riusz Malec, któremu życzymy powodzenia.
Drużyna pań występuje w V lidze kobiet prowadzoną przez
MZPN Kraków zaś drużyna panów w B klasie grupa 2 pro-
wadzoną przez PPN Kraków.
Działalność LTS Novi Narama jest możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu z Budżetu Gminy Iwanowice.

LTS Novi Narama

SPRZEDAŻ CHOINEK
HURT I DETAL

MOŻNA SAMEMU
WYBRAĆ I WYCIĄĆ

MASZKÓW, ul. Zamoście 19
TEL. 788 150 945, 539 720 703
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Piknik rodzinny w szkole
w Poskwitowie
W niedzielę 12 czerwca b.r. w ogrodach naszej szkoły od-
był się Poskwitowski Piknik Rodzinny. Piknik rozpoczął się
występami dzieci z Oddziały Przedszkolnego i klas I -III przy-
gotowanymi z okazji Dnia Mamy i Taty.

Dzieci do występów
przygotowywali wy-
chowawcy. Następnie
na scenie pojawiły się
; chór „Pierwiosnek”
oraz grupa IAF Iwano-
wicka Akademia Fut-
bolu & IAF Cheerleaders ze swoja trenerka Kasią. Po występach
rozpoczęła się rejestracja uczestników biegu i sam I Bieg Terenowy
św. Franciszka. Udział w nim wzięło 150 uczestników. Rozpiętość
wiekowa biegaczy była ogromna, startowały w nim dzieci, rodzice

i seniorzy. Trasa nie była krótka , a pytania podczas biegu wcale
nie łatwe. Wszyscy uczestnicy trasę pokonali, mało tego na metę
wrócili z uśmiechami na twarzach. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników podczas biegu czuwali druhowie OSP Poskwitów. Za co ser-
decznie dziękujemy. Każdy uczestników biegu otrzymał pa-
miątkowy medal i los który brał udział w losowaniu nagród. War-
to zaznaczyć iż każdy los był wygrany, a to dzięki naszym Rodzi-
com, sponsorom i Partnerom Pikniku. Za ich wkład i zaan-
gażowanie również serdecznie dziękujemy. Losowanie nagród od-
było się już w późnych godzinach wieczornych gdy wszyscy uczest-
nicy skończyli zaplanowany bieg. Emocje podczas losowania były
ogromne, a to co najbardziej cieszyło to uśmiech nagrodzonych
na twarzach. Podczas biegu na naszej szkolnej scenie wystąpili Ad-
raianna Rajpold – nasza szkolna gimnastyczka i Mateusz Wieczorek
– nasz szkolny perkusista. Przez cały czas trwania pikniku można
było skorzystać z darmowej zjeżdżalni, oglądnąć nowy wóz
strażacki OSP Poskwitów, wziąć udział w warsztatach szycia, po-
kręcić się przed aparatem, pomalować buźkę i wziąć udział w lo-
terii z balonami. W bufecie skosztować słodkości i pysznej
kiełbaski, o co zadbali już nasi Rodzice oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich, a w budce z lodami spróbować lodów i innych pyszności.
Piknik zakończył się w późnych godzinach wieczornych. Atrak-
cji było co nie miara, a emocji jeszcze więcej. Dziękujemy jeszcze
raz wszystkim za udział, za zaangażowanie i pomoc przy całej or-
ganizacji tego przedsięwzięcia.

Monika Światek Prezes Stowarzyszania Przyjaciół Szkoły

Narodowe czytanie w szkole w Naramie

Kolejny raz, z inicjatywy biblioteki szkolnej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Naramie, uczestniczyliśmy
w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” promującej
literaturę narodową.

W tym roku były to „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Ten wybór nie był przypadkowy, bo przecież 200 lat temu
w Wilnie w r. 1822 ukazały się „Ballady i romanse”. To właś-
nie ten rok uważany jest za manifest romantyzmu w Polsce.
Spotkanie czytelnicze rozpoczęła p. Agnieszka Nielepiec (szkol-
na organizatorka) powitaniem gości: p. Dyrektora, Rodziców, ze-
spół śpiewaczy „Naramianki”, Uczniów, Nauczycieli, a następ-
nie odczytaniem listu p. Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
W dalszej kolejności przystąpiliśmy do czytania ( z podziałem

na role) wybranych ballad:
„To lubię”, „Powrót taty”,
„Świtezianka”, „Pani Twar-
dowska”. Cieszymy się,
że Czytelnicy znaleźli w
sobie odwagę na zmie-
rzenie się z dziewiętnas-
towiecznym tekstem na-
szego wieszcza.
Chłopcy ubrani na galowo, dziewczęta z wiankami z polnych
kwiatów na głowie, w ludowej scenerii prezentowali się zna-
komicie.
Na zakończenie „Narodowe Czytanie” wzbogaciły swym pięk-
nym występem „Naramianki” przy akompaniamencie akor-
deonisty – p. Andrzeja Tomczyka. Panie ubrane w ludowy strój
krakowski wyglądały i śpiewały prześlicznie.
Serdeczne podziękowania kieruję do osób zaangażowanych
w „Narodowe Czytanie”: Dyrektora Szkoły – p. Krzysztofa Za-
dory, wicedyrektora – p. Aliny Warszawskiej, rodzica – p. Bożeny
Gadziny, zespołu ludowego pod kierownictwem p. Ewy Bara-
nik, uczniów z kl. 5, 6, 8 – znakomitych lektorów, p. Leszka Dud-
ka (pomoc techniczna), p. Darii Kopeć (zdjęcia).
Kochani, bez Was „Narodowe Czytanie” byłoby niekomplet-
ne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję! A.N.
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Dożynki Parafialne w Widomej

Jedną z wieloletnich tradycji Szkoły Podstawowej im.
ks. J. Twardowskiego jest czynne uczestniczenie
w dożynkach parafialnych organizowanych w kościele pa-
rafialnym w Widomej.

W tym roku odbyły się one w niedzielę 4 września. Ucznio-
wie, uczestnicy świetlicy, zajęcia świetlicowe rozpoczęli od wy-
platania kłosami zboża tradycyjnego wieńca dożynkowego, któ-
ry w dniu uroczystości udekorowali przyniesionymi kwiatami,
warzywami i owocami. Z pięknym wieńcem przeszli ze szkoły

do kościoła parafialnego i uczestniczyli w uroczystej Mszy Świę-
tej. W czasie Mszy czytali także słowo Boże i nieśli w procesji
dary do ołtarza.
Należy podkreślić i docenić wielkie zaangażowanie uczniów
w swoją pracę. Dożynki to podziękowanie za tegoroczne plo-
ny, trudy pracy rolników, a jednocześnie radosne spotkanie
wszystkich mieszkańców parafii.
Przez tydzień tradycyjny wieniec dożynkowy wykonany przez
uczniów był prezentowany na korytarzu szkolnym.

Barbara Perek

Dzień Patrona w szkole w Widomej

1 czerwca w szkole w Widomej obchodzono Dzień Pat-
rona i Dzień Dziecka. O godz. 8.00 społeczność szkol-
na zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej w inten-
cji wszystkich dzieci. Ksiądz proboszcz Adam Grzesiński
złożył dzieciom i młodzieży najserdeczniejsze życzenia.

Następnie w sali gimnastycznej odbył się Turniej Klas „Anana-
sy z Naszej Klasy”. Wzięli w nim udział uczniowie z oddziałów
od I do VII. Ósmoklasiści zostali asystentami, którzy pomagali pod-
czas przeprowadzania konkurencji, liczyli punkty i robili zdjęcia.
Każda klasa miała przygotowany własny sektor, transparenty,
plakaty i dopingowała swoich zawodników.
Konkurencje były związane z postacią i twórczością ks. Jana Twar-
dowskiego. Nie zabrakło m.in. zagadek, układania sentencji z roz-

sypanek wyrazowych, pytań dotyczących życia i wierszy patrona
oraz pięknej recytacji jego utworów. Dzięki temu uczniowie poz-
nali lepiej dorobek twórczy ks. Jana Twardowskiego, a także mie-
li możliwość zaprezentować dużą pomysłowość i kreatywność.
Były także konkurencje wymagające wykazania się sprawnoś-
cią ruchową, np. chodzenie na szczudłach.
Nad przebiegiem turnieju „Ananasy z Naszej Klasy” czuwało jury:
pani dyrektor Bożena Lisowska, pani prezes Anna Motyka i pani
Marta Kucharska-Gurbiel, nauczycielka języka angielskiego.
Za kolejne zdobywane punkty były przyznawane cukierki, któ-
re wypełniały słoje każdej z klas. Pierwsze miejsce zajęły ex ae-
quo klasy III i VI, drugie miejsce – klasa IV, trzecie miejsce – kla-
sa II. Oprócz cukierków każda klasa otrzymała ananasa.
W Dniu Patrona ogłoszono również wyniki konkursu plastycz-
nego na ilustrację do wiersza księdza Jana Twardowskiego.
Uczniowie wykazali się w nim zdolnościami plastycznymi i cie-
kawymi pomysłami.
Ostatnim punktem tego pełnego emocji i wrażeń dnia był po-
kaz sprzętu i umiejętności strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zalesiu. Uczniowie mogli spróbować zabawy w pia-
nie zrobionej specjalnie dla nich przez strażaków.
Dzieci wspominają, że był to jeden z najlepszych dni w roku szkol-
nym.

Elżbieta Małasiewicz-Machula
(na podstawie tekstu Natalii Jakubek i Magdaleny Klupy z kl. VI)
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Narodowe Czytanie w szkole w Celinach

„Miej serce i patrzaj w serce”
A. Mickiewicz „Romantyczność”

Narodowe Czytanie w tym roku przygo-
towaliśmy bardzo starannie. Tak się
składa, że proponowane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej pana Andrzeja
Dudę „Ballady i romanse” w jakiejś mie-
rze są uczniom bliskie. Klasa VI właśnie
omówiła „Powrót taty”, niektórzy nawet
nauczyli się kilku zwrotek na pamięć.
Klasy VII i VIII przypominają sobie „Panią
Twardowską”, którą jeszcze niedawno re-

cytowały w całości, „Świteziankę” z jej lu-
dową mądrością o świętości przysięgi
czy „Trzech budrysów” z muzyką Sta-
nisława Moniuszki.
Postanowiliśmy zapewnić tegorocznej
akcji odpowiednią oprawę. Powiesiliśmy
kurtynę, zawiesiliśmy dekoracje. Ucznio-
wie przywdziali szlacheckie kontusze i inne
stroje nawiązujące do czytanych utworów
bądź epoki romantycznej. Czytaniu to-
warzyszyła prezentacja ilustracji Jana
Marii Szancera do „Pani Twardowskiej”,
a także rysunki zdobiące wnętrze karcz-
my „Rzym” w Suchej Beskidzkiej.
Tekst ballady o bazradności Mefistofele-
sa wobec żoneczki Twardowskiego od-
czytali: Wiktoria Szymaszek, Kacper Kwie-
cień, Michał Płaczek, Piotr Gumula oraz
uczeń z Ukarainy Nazar Penkovsky.
Prawdziwą jednak ozdobą przedsięwzię-
cia był występ pani dyrektor Anny Kraw-
czyk, pani sekretarki Barbary Nowak oraz
polonistki - pani Pauliny Bielawskiej. W
wykonaniu pań usłyszeliśmy balladę „Ro-
mantyczność”.
Całość prowadziła pani Agata Ziobro,
która wprowadziła uczniów w kontekst
epoki, przedstawiła streszczenie utworów

i w rozmowie z uczniami zwróciła uwagę
na rzeczy ważne i ciekawe.
W przygotowaniu Narodowego Czytania
pomogli uczniowie klasy VII i VIII.
Zastanawiając się nad sensem całej akcji,
widzimy, że jest nim rozmiłowanie
młodych w pięknie polskiej mowy, polskiej
literatury, umacnianie ich narodowej i kul-
turowej tożsamości. Choć dzieci nie
wszystko rozumieją, na pewno nasiąkają
tą przepiękną kompozycją tajemniczości,
patosu, wigoru i liryzmu, którymi od
dwustu już lat urzekają ballady Adama
Mickiewicza.

Agata Ziobro
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W dniu 23 czerwca, na zakończenie semestru, odbył się
występ artystyczny wszystkich uczestniczek zajęć bale-
towych.

Dziewczynki wykazały się nie tylko umiejętnościami tanecz-
nymi, ale także aktorskimi podczas tańca Czarownic, Motyl-
ków, Pszczółek, Zwierzątek itd. Gratulacje za świetny taniec
kowbojski i delikatne pląsy ze wstążkami. Po występie Pani Dy-
rektor GCKiB wręczyła dziewczynkom dyplomy i gadżety Gmi-

ny Iwanowice. Dziękujemy
Pani Katarzynie Sojka z
Amitiel - Katarzyna Sojka
za ogromne zaangażowa-
nie w przygotowanie dzie-
ci do występu, jak i
całoroczną ciężką pracę
instruktora. Zapraszamy na Instagram Gminy Iwanowice,
gdzie można obejrzeć krótkie filmiki z występu.

Zakończenie semestru w GCKiB

Balet – taniec klasyczny
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Zakończyliśmy już zajęcia sza-
chowe semestrze letnim.
Dzieci otrzymały dyplomy.
Mamy prawdziwe talenty
wśród naszych uczestników.
Brawo!

Dla zainteresowanych zaję-
ciami dodatkowymi w GCKiB
- zapraszamy do śledzenia
naszego profilu na Faceboo-
ku i strony internetowej.

W dniu 29 czerwca
br. odbyły się ostatnie
zajęcia ZUMBA Kids
w semestrze letnim.

Dzieci otrzymały
dyplomy oraz obietnicę
na kontynuacje zajęć!

Po wakacyjnym
odpoczynku
zapraszamy

na kolejnym semestr
ruchu, energii
i uśmiechu.

Szachy

Zumba

Dnia 20.06.2022 r. odbyły się ostatnie zajęcia Robotyki
i Programowania w semestrze letnim. Na zakończenie dzie-

ci dostały dyplomy, a GCKiB certyfikat. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom wytrwałości i pasji do nauk
ścisłych! Już we wrześniu nowa odsłona zajęć – serdecznie
zapraszamy !!!

Robotyka
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W dniu 30.06.2022 r. w GCKiB w Iwanowicach odbyło
się kolejne spotkanie Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu
Książki.

Spośród podanych książek Panie dyskutowały o wyborze ko-
lejnej książki do omówienia na następnym spotkaniu DKK,
a nowe Klubowiczki zapoznały się z Naszą Biblioteką w Iwa-
nowicach. I tak w rezultacie wybraliśmy książkę autorstwa Han-
ny Cygler „Złodziejki czasu”, która umili czytelniczkom okres
wakacji. Jesteśmy bardzo ciekawe tej książki i nie możemy się

doczekać, aby poznać jej fabułę. Spotkanie przebiegło w bar-
dzo miłej i sympatycznej atmosferze, a także w doborowym
towarzystwie. Rozmawialiśmy również o nowościach czytel-
niczych zakupionych do Biblioteki. Warto jest, w towarzystwie
ludzi, który lubią czytać, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami
i odczuciami, przy dobrej herbacie lib kawie. Klubowiczki na
zakończenie również dostały zakładki i notesiki DKK.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na ko-
lejne spotkanie DKK po wakacjach! Wstęp wolny.

Katarzyna Machnik

Dyskusyjny Klub Książki w GCKiB

Miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury i Bib-
liotek w Iwanowicach otrzymało dofinansowanie na zakup
książek w kwocie 2 894,00 zł w ramach Programu Wielolet-
niego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Prio-
rytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek in-
terwencji 1.0 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego
programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025.

Zadanie: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do
książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków - Prio-
rytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
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Fundacja ABCXXI mobilizuje rokrocznie dorosłych do czy-
tania dzieciom. Dzięki tym działaniom promuje czytanie,
kreuje i utrwala właściwe wzorce wychowawcze i two-
rzy więzi międzypokoleniowe. W roku 2022 akcja prze-
biegała pod hasłem ,,Polscy autorzy dla klimatu”. Czytający
zapoznali dzieci z książkami autorów, którzy nakłaniają na
działania na rzecz ochrony środowiska, klimatu - ogólnie
ekologii.

10.06.2022 r. w związku z kampanią i jej przesłaniem GCKiB
i Bibliotekę Gminną odwiedzili uczniowie kl. I - III ze Szkoły
Podstawowej z Sieciechowic. Dzieci wysłuchały z uwagą książki
pt. ,,O pawiu co ogon miał z przyjaźni”, pomagały też odzys-
kać pawiowi ogon - własnoręcznie malując i doklejając piór-
ka. Wspólnie też czytali ,,Kaczkę dziwaczkę’’ oraz słuchali ,,Lo-
komotywy” J. Tuwim. Nawiązując do przesłania kampanii czy-
taliśmy książkę Anity Głowińskiej pt. ,,Kicia Kocia co z tymi
śmieciami” i dyskutowaliśmy jak dzieci mogą się włączyć do
ogólnopolskiej akcji ochrony własnego środowiska i przyro-
dy. Śpiewając wspólnie wiersz J. Brzechwy ,, Ryby, żaby i raki”,
czytając ,,Abecadło” i biorąc udział w grze ,,Alfabet biblio-
teczny” mali goście doskonale się bawili. Mieli też pomóc bib-
liotekarzom w wyborze książek do zakupu dla naszych bibliotek.
Mogły dotykać, oglądać nowe książki, które przyjechały wraz
z przedstawicielem ,,Sprzedaży dobrej książki” z Tczewa.
15.06.2022 to kolejny dzień czytania dzieciom, tym razem
w przedszkolu ,,Słoneczne” w Sieciechowicach. ,,Lokomotywą”
J. Tuwima rozpoczęło się głośne recytowanie. Czytane były
wiersze ,,Okulary” i ,,Kotek” oraz książka Pana Poety ,,O so-
wie co bałagan miała w porządku”. Rozmawialiśmy też o co-
dziennym czytaniu dzieciom przez dorosłych i nowych wy-
prawkach dla przedszkolaków, które można odebrać w bib-

liotece. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały książeczki - ma-
lowanki. Obiecały też odwiedzać bibliotekę i wypożyczać
książki. Spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosfe-
rze.Pogoda dopisała, więc czytanie dzieciom odbyło się ,,pod
chmurką” na przedszkolnym podwórku.
23.06.2022 przedszkolaki z Celin zawitały do naszej Gminnej
Biblioteki. Po zapoznaniu się dzieci z biblioteką i książkami, tra-
dycyjnie czytaliśmy ,,Lokomotywę” J. Tuwima. Potem dzieci
malowały zawartości kolejnych wagonów, które zostały pod-
oklejane do lokomotywy i zawisły na ścianie w GCKiB. W trak-
cie swojej pracy dzieci słuchały piosenki pt. ,,Jedzie pociąg
z daleka”, którą z ochotą śpiewały.
Druga grupa przybyła do GCKiB o godz. 11:00. Przedszkola-
ki po zapoznaniu się z biblioteką, zasadami wypożyczania
książek i odbioru wyprawki dla przedszkolaka, wysłuchały opo-
wiadania ,,O jednym co daje wiele” oraz pomalowały i przy-
kleiły patyczki z kartonu z których stworzyły piękny, mocny
most potrzebny do przejścia małemu słonikowi na drugą stro-
nę rzeki. Przekonały się, że wspólne działanie pozwala unieść
ciężar, który wydaje się być nie do udźwignięcia.
Wszystkie dzieci po małym, słodkim poczęstunku otrzymały
zakładki do książek obiecując często odwiedzać bibliotekę.
Akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” zacieśniła współpracę
przedszkoli i szkół z terenu Gminy Iwanowice z Gminnym Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Podsumowując
całe przedsięwzięcie ,,Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczci-
wych i kulturalnych ludzi, zadbajmy aby głośne czytanie
stało się priorytetem w domu, w przedszkolu i szkole”.
Wspólnie działajmy dalej czytając dzieciom 20 minut dziennie
- codziennie. Pamiętajmy - to najlepsza inwestycja w po-
myślną przyszłość dziecka.

Barbara Ciaćma

,,Cała Polska Czyta Dzieciom”
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Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach za-
kończyło realizację projektu „Sieć na kulturę” w podre-
gionie krakowskim współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.2 ,,In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
W ramach programu otrzymaliśmy nieodpłatnie 3 tab-
lety Lenovo i 3 laptopy Acer o łącznej wartości 10 974,00
zł do organizacji zajęć i warsztatów.

Warunkiem otrzymania sprzę-
tu był udział w szkoleniu pra-
cowników samorządowej In-
stytucji kultury, a następnie
zorganizowanie szkoleń online
dla dzieci i młodzieży w wieku
10-18 lat w zakresie trzech
ścieżek tematycznych: Kom-
petencje medialne, Dzienni-
karstwo online oraz Projekto-
wanie graficzne z użyciem apli-
kacji cyfrowych. Projekt reali-
zowany był w okresie od października 2021 roku do lipca 2022
roku w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował szkole-
nie teoretyczne, w którym uczestniczyli pracownicy trzech
bibliotek (3 x 28 godz.) oraz etapu drugiego szkolenie prak-
tyczne, w którym uczestniczyło 22 uczniów ze Szkół Pod-
stawowych z Sieciechowic, Widomej i Poskwitowa (każdy pra-

cownik biblioteki i każdy uczeń 31 godz. lekcyjnych – szkolenie
online). Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość posze-
rzenia swoich umiejętności cyfrowych oraz zapoznania się
z metodami sprawdzania wiarygodnych źródeł informacji. Do-
datkowo oprócz projektu zostały zorganizowane dwie grupy
szkoleniowe: Dziennikarstwa online oraz Projektowanie gra-
ficzne z użyciem aplikacji cyfrowych dla dzieci w wieku 10-14
lat - ze Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach (11 osób) oraz
ze Szkoły Podstawowej w Celinach (1 osoba).

Uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział i za-
angażowanie, a koordynatorowi projektu Pani Sylwii Nawro-
tek z Fundacji Zrównoważonego Rozwoju oraz trenerom pro-
wadzącym szkolenia profesjonalne prowadzenie zajęć
i współpracę oraz za pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.

„Sieć na kulturę” w podregionie krakowskim
- zakończenie i podsumowanie projektu

W dniach 07-08 września 2022 r. w bibliotece szkolnej
oraz Gminnej Bibliotece Filii w Widomej odbyło się wspól-
ne czytanie ballad i romansów w ramach kolejnej już edy-
cji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której pod-
stawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwró-
cenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmac-
nianie poczucia tożsamości narodowej.

W tym roku uczniowie czytali Ballady i Romanse Adama Mic-
kiewicza. We wspólnym spotkaniu udział wzięli uczniowie kla-
sy IV i VI. Podczas akcji odczytany został list Prezydenta RP
skierowany do Rodaków z okazji Narodowego Czytania.
Uczniowie obejrzeli również krótki film, w którym Para Pre-
zydencka zachęca do udziału w tegorocznej akcji. Specjalnie
na tę okazję zaprezentowano w bibliotece szkolnej wystaw-
kę książek oraz materiałów edukacyjnych. Elwira Żuradzka

Narodowe Czytanie w szkolnej bibliotece
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W sierpniowe piątki, jak co
roku, Gminne Centrum Kul-
tury i Bibliotek zorganizo-
wało letnie kino plenerowe
wraz z warsztatami tech-
niczno plastycznymi oraz
zajęcia zręcznościowe.

W ogrodzie GCKiB malowa-
liśmy na folii, tworzyliśmy pa-
pierowe biedronki oraz moty-
le! Odbyły się pokazy filmów
animowanych pt. „LUCA”,
„COCO” i „Vaiana: Skarb ocea-

nu”. Nie zabrakło również pysznych przekąsek, za które
składamy serdeczne podziękowania Klubowi Seniora
z Poskwitowa Starego oraz Kole Gospodyń z Przestańska. Dzię-
kujemy za wspólnie spędzony czas oraz liczną frekwencję!

Letnie kino plenerowe w GCKiB
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Warsztaty w GCKiB

W środę 22 czerwca br.
odbyły się kolejne warsz-
taty dla dzieci . Tym razem
tworzyliśmy prezent -
"Niespodziankę dla Taty".

Dzieci z zapałem przygo-
towały "słodkie" tabliczki,
ozdobiły je według włas-
nych pomysłów i obie-
cały wręczyć je dzisiaj
swoim Tatusiom z okazji
Dnia Ojca.

Narodowe Czytanie Biblioteka Iwanowice
/ Filia Sieciechowice

W dniu 13.09.2022 r. w Sieciechowicach odbyło się
spotkanie z członkami Klubu Seniora z Sieciechowic
w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Narodowe
Czytanie”. Spotkanie prowadziły Panie: Barbara
Ciaćma z Filii w Sieciechowicach oraz Katarzyna
Machnik z Biblioteki Gminnej w Iwanowicach.

„Narodowe Czytanie” - to coroczna akcja wspólnego czy-
tania zainicjowana przez Pana Prezydenta RP, w której
mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani w kraju i za
granicą. Rok 2022 w związku z tym wydarzeniem został
ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Spotkanie w Sieciechowicach rozpoczęto od przeczyta-
nia listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym
zachęcał on do czytania i refleksji nad naszą kulturą i historią,
a także do umocnienia jedności i poczucia wspólnoty Polaków
na całym świecie.
Wszyscy uczestnicy z uwagą i skupieniem wysłuchali „Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza, a w szczególności: „Ro-
mantyczność” i „Powrót Taty”, przeczytane przez p. Barbarę
Ciaćmę.
Specjalnie na tą akcję została przedstawiona galeria książek
Adama Mickiewicza, a także materiały edukacyjne.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas
z „Balladami i romansami”, tym bardziej, że w tym roku ob-
chodzimy dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.
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Szanowni Państwo, konkurs fotograficzny dobiegł końca. Zna-
my już wyniki – spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy
3 Laureatów:
I MIEJSCE – Marek Kmita
II MIEJSCE – Andrzej Opyrchał
III MIEJSCE – Karina Opyrchał
Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do obejrzenia galerii złożonej ze zdjęć konkur-
sowych!

Konkursu „Gmina
Iwanowice w obiektywie
Mieszkańców”
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Elżbieta Dzikowska w Gminie Iwanowice

W dniu 12.09.2022 Gminę Iwanowice odwiedził Gość
specjalny – Pani Elżbieta Dzikowska. Niezwykły człowiek,
pełen ciepła i energii. Kobieta legenda z niespotykaną aurą,
którą roztacza wokół siebie.

Pani Elżbieta jest autorką wielu książek, programów telewi-
zyjnych oraz audycji radiowych. Wspólnie z Tonym Halikiem
tworzyła program „Pieprz i Wanilia”. Aktualnie pracuje nad ko-
lejną książką z cyklu „Polska znana i mniej znana”, w której
znajdą się informacje o architektonicznej perełce – Kościele
Świętej Trójcy w Iwanowicach.
Rolę przewodnika po Kosciele pełnił Ks. Proboszcz Marcin
Żuchowicz. Ksiądz przybliżył rys historyczny oraz oprowadził
po świątyni wskazując i podkreślając wyjątkowość tutej-
szych rzeźb oraz malarstwa.
Po zebraniu materiałów do nowej książki, Pani Elzbieta wraz
z zespołem udała się do Kościoła pod wezwaniem Św. Andrzeja
Apostoła w Sieciechowicach, gdzie powitał ją ks. Wikary Se-
bastian Czopek. Po świątyni oprowadzała Pani Barbara Cia-
ćma, służąc słowem o historii parafii. Szczególną uwagę pod-
różników przykuła drewniana XVIII-wieczna dzwonnica.
Dziękujemy za wizytę i czekamy na efekty spotkania!
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