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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Iwanowicach wraz 
z sołtysem Naramy Panem Gwi-
donem Winiarskim, pragnie po-
dziękować wszystkim którzy
brali udział w przeprowadzonej
zbiórce żywności w dniu 24
października 2022 roku na te-
renie gminy Iwanowice.

Zbiórka żywności była prowadzona
dla domu Katolickiej Wspólnoty
„Chleb Życia” prowadzonej przez
siostrę Małgorzatę Chmielowską.
Wspólnota prowadzi w sumie 11 domów dla ludzi bezdomnych,
starszych, chorych i matek z dziećmi, starając się stworzyć miejs-
ce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. 
Podczas przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać około 3 tony
żywności były to głównie warzywa i owoce ale również produkty

suche oraz różnego rodzaju domowe przetwory. Wszystkie
zebrane artykuły zostały dostarczone do wspólnoty i okazały się
dużym wsparciem dla podopiecznych. Dlatego bardzo dzięku-
jemy wszystkim ofiarodawcom oraz osobom które zaan-
gażowały się w zbiórkę żywności.

Podsumowanie zbiórki żywności 
w Gminie Iwanowice
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Złote Gody to jubileusz szczególny - to święto par
małżeńskich, które przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat. To
właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka
odbyła się w środę, 28 września 2022 r. w Sali Obrad
Urzędu Gminy w Iwanowicach. 

Prawdziwe, zgodne i
dobre małżeństwo to
takie, które przetrwa
wszystkie życiowe
problemy i bolączki,
by po latach zyskać
wzajemne zrozumie-
nie, tolerancję oraz
wzajemny szacunek.
Złote Gody to nie-
zwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich
rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego
pożycia małżeńskiego.
Na początku zabrzmiał Marsz Mendelsona, następnie Jubilatów
powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Tarko.
Uroczystego otwarcia Jubileuszu dokonał Wójt Gminy Iwano-
wice Pan Robert Lisowski, który przekazał Jubilatom serdecz-
ne życzenia wraz z wyrazami uznania i szacunku, podziękowa-
nia za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny
przykład dla młodego pokolenia. Podczas uroczystości, przy udzia-
le księdza Proboszcza Parafii Iwanowice Marcina Żuchowicza Ju-
bilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Następnie odbyła się
uroczysta dekoracja dostojnych Jubilatów honorowym „Meda-
lem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanym im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uzna-
nia dla trwałości małżeństw z terenu gminy Iwanowice. Jubila-
tom wręczono także: legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i oko-
licznościowe upominki. Podczas wydarzenia został odczytany
wiersz napisany przez dostojną Jubilatkę – Panią Janinę Siuta na
okoliczność Złotych Godów. Życzenia Jubilatom złożył również
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice – Pan Edward Stopiński.
Nie zabrakło również symbolicznego toastu oraz poczęstunku.
W Gminie Iwanowice Jubileusz Złotych Godów obchodziły
łącznie 33 pary, które w roku 1970 i 1971 zawarły związek
małżeński. Niestety, nie wszystkie odznaczone przez Prezydenta
pary  wyraziły chęć udziału w tegorocznym spotkaniu. Stan zdro-

wia, bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim na przybycie.
Ostatecznie, w uroczystości wzięło udział 21 par z terenu na-
szej gminy. Pozostałym Jubilatom - medale, legitymacje, kwia-
ty i upominki zostały dostarczone do domów.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zos-
tali Państwo:
1. Andrzej i Maria Banaś z Sułkowic
2. Władysława i Józef Burda z Damic
3. Kazimiera i Zbyszek Cupiał z Krasieńca Zakupnego
4. Marianna i Bolesław Czekaj z Lesieńca
5. Helena i Adam Dąbrowscy z Iwanowic Włościańskich
6. Leokadia i Stanisław Dryja z Sieciechowic
7. Lucyna i Stanisław Filipowscy z Grzegorzowic Wielkich
8. Zofia i Stanisław Góralczyk z Sieciechowic
9. Kazimiera i Antoni Gumula z Maszkowa 
10. Stanisława i Marian Jasiówka z Zalesia
11. Edward i Marianna Karnia z Zagaja
12. Cecylia i Stanisław Kobendzowscy z Celin
13. Teresa i Jan Kurbiel z Biskupic
14. Marta i Wiesław Kurbiel z Poskwitowa
15. Zofia i Zdzisław Krymula z Celin
16. Stanisława i Edward Lis z Sieciechowic
17. Zofia i Edward Miśkiewicz z Sieciechowic
18. Danuta i Stanisław Morek z Sieciechowic
19. Krystyna i Zdzisław Natkaniec z Iwanowic Włościańskich
20. Bernarda i Adam Nogieć z Sułkowic 
21. Lucja i Zenon Ossak z Władysława
22. Zofia i Zygfryd Pawłowscy z Poskwitowa
23. Janina i Marek Piskorz z Maszkowa
24. Krystyna i Władysław Płatek z Damic
25. Anna i Tadeusz Rachwał z Sieciechowic
26. Barbara i Piotr Rosa z Krasieńca Zakupnego
27. Janina i Stefan Siuta z Krasieńca Zakupnego
28. Anna i Józef  Skowrońscy z Krasieńca Starego
29. Zofia i Zdzisław Sowińscy z Maszkowa 
30. Janina i Edward Sternal z Sieciechowic
31. Danuta  i Wiesław Tokarz z Sieciechowic
32. Alina i Jan Trzaska z Iwanowic Włościańskich
33. Helena i Mieczysław Zębala z Krasieńca Zakupnego

Wszystkim parom,
które zostały odzna-
czone, serdecznie
gratulujemy i życzy-
my dużo zdrowia
i miłości na kolejne,
wspólne lata.
Gratulujemy Państwu
tego pięknego jubi-
leuszu i życzymy wie-

lu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym sza-
cunku, życzymy radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej po-
myślności, byśmy mogli świętować kolejne jubileusze, bo tylko
"Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją"

Anna Tarko – Kierownik USC Iwanowice

„Złote Gody” w gminie Iwanowice
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Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 31 października br. przestała funkcjonować kasa w bu-
dynku Urzędu Gminy Iwanowice. Powyższa decyzja podykto-
wana jest koniecznością wprowadzenia oszczędności w bieżącym
funkcjonowaniu UG.

W jaki sposób  można dokonać płatności w związku z likwidacją
kasy w UG?

II..  PPłłaattnnoośśccii  bbeezzggoottóówwkkoowwee  ii  ggoottóówwkkoowwee

Przede wszystkim zachęcamy do płatności bezgotówkowych
1. Transakcje bezgotówkowe będzie można dokonać na Dzien-
niku Podawczym Urzędu Gminy przy użyciu karty płatniczej oraz
Blik.
2. Bezpłatne przelewy za płatności na rachunki Gminy Iwano-
wice oferuje także Bank Spółdzielczy w Słomnikach, Oddział 
w Iwanowicach, jeśli mieszkaniec posiada w tym banku konto.
3. Jednocześnie informuję, iż dla wpłat gotówkowych na rachunki
bieżące i pomocnicze Gminy Iwanowice w Banku w Iwanowi-
cach, niezależnie od wysokości wpłaty, zostaną zastosowane pre-
ferencyjne warunki opłat i prowizji bankowych w wysokości nie
wyższej niż 3,50 zł (standardowa opłata wg. cennika opłat BS
wynosi 7,00 zł).

IIII..  PPaanneell  IInntteerreessaannttaa  GGmmiinnyy  IIwwaannoowwiiccee  
hhttttppss::////eeuurrzzaadd..iiwwaannoowwiiccee..ppll//

Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz osoby płacące podatki

i opłaty na rzecz Gminy Iwanowice do korzystania z utworzo-
nego Panelu Interesanta Gminy Iwanowice. Powyższa aplika-
cja od 1 listopada jest w pełni funkcjonalna. Usługa pozwoli na
realizację szybkich przelewów w cenie 0,59 zł dla takich płat-
ności jak:
• wymiar podatku;
• opłaty związane z usuwaniem odpadów komunalnych;
• opłaty związane z podatkiem od środków transportu;
• opłaty związane z podatkiem od gruntów, budynków i budowli
będących w posiadaniu podatnika.

Aby skorzystać z Portalu Interesanta należy zarejestrować się
na stronie, https://eurzad.iwanowice.pl/ a następnie po-
twierdzić konto w placówce Urzędu Gminy Iwanowice w po-
koju nr 24. 

Likwidacja kasy w budynku Urzędu Gminy 

Zmiana uchwały antysmogowej 
dla Małopolski 

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił zmianę
przepisów w zakresie użytkowania kotłów pozaklasowych
oraz miejscowych ogrzewaczy powietrza tj. piece, kominki,
trzony kuchenne, kozy, kuchnie węglowe. 

Urządzenia te będą mogły być eksploatowane na terenie
Małopolski do 30 kwietnia 2024 roku. Kotły klasy 3 i 4 mogą
być używane do końca 2026 roku. Kotły klasy 5 mogą być eks-
ploatowane bezterminowo.
– Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest mon-
taż wyłącznie ogrzewania na paliwa stałe spełniającego wy-
mogi ekoprojektu. W przypadku kotłów centralnego ogrze-
wania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym
podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Ko-
cioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.
– Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje rów-
nież zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można
również spalać węgla oznaczonego jako „miał”. Obowiązuje

także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej
20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być se-
zonowane. Więcej informacji dostępnych jest na stronie in-
ternetowej: www.powietrze.malopolska.pl/antysmogo-
wa/malopolska/
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Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze wzrostem cen energii (w naszej gminie wyniesie
ona ok. 60%) oraz koniecznością uzyskania oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej przez samorządy gminne w wy-
sokości minimum 10% (zgodnie z zapisami Ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii
elektrycznej, art. 36) do 1 grudnia br. będziemy systematycznie
wprowadzać następujące działania w tym zakresie:
1. Oświetlenie uliczne będzie wyłączane o godz. 23.00 (obec-

nie jest to godzina 24.00)  a rano włączane o godzinie 4.30
– obecnie jest to godz. 4.00. W ten sposób uzyskamy 1,5 go-
dziny oszczędności dziennie na zużyciu energii do oświetlenia
ulicznego.

2. Nie uruchomimy w tym roku lodowiska w Sieciechowicach,
ponadto od grudnia br. do wiosny 2023 r. Orliki w Siecie-
chowicach, Iwanowicach oraz Maszkowie i Biskupicach
będą nieczynne dla mieszkańców w godzinach wieczornych
(oświetlenie zostanie wyłączone).

3. Wprowadzamy także oszczędności w budynkach użytecz-

ności publicznej (dotyczy szkoły, przedszkola, Urzędu Gmi-
ny, świetlic). Wszelkie zajęcia muszą w tych budynkach za-
kończyć się przez okres zimowy o godzinie 17.30 lub 18.00
(dotyczy zajęć IAF w szkole w Iwanowicach we wtorki
i czwartki). Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia prowadzone przez
GCKiB przenosimy na ten czas do remizy w Iwanowicach (jest
ona rozliczana z budżetu OSP, dlatego nie wlicza się do limitu
jaki mamy osiągnąć w zakresie oszczędności energii).

4. Ograniczymy oświetlenie świąteczne oraz oświetlenie ryn-
ków w Sieciechowicach i Iwanowicach oraz parkingu przy
Centrum Rekreacyjnym w Iwanowicach. W przypadku oś-
wietlenia świątecznego ustawimy jedynie bombki w Iwa-
nowicach i Sieciechowicach oraz choinkę na rynku w Iwa-
nowicach. Nie będą wieszane dekoracje świąteczne na
słupach.

5. Bardzo prosimy o zgłaszanie do UG wszelkich awarii w za-
kresie oświetlenia ulicznego. Lampy święcące przez całą noc
to olbrzymie obciążenie finansowe dla budżetu gminy.

6. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w zakresie po-
wyższych decyzji.

Oszczędzamy energię elektryczną! 

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gos-
podarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do do-
datku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie bę-
dzie workowany);
2. Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ra-
mach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5
tony od 1 stycznia 2023 r.
3. Gmina sprzedaje węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po ce-
nie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
Składanie wniosków:
Mieszkańcy Gminy Iwanowice zainteresowani kupnem węgla, zo-
bowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa
stałego dla gospodarstw domowych.
Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP
(/906q6gbxwt/skrytka), osobiście na dzienniku podawczym Urzę-
du Gminy w Iwanowicach lub za pośrednictwem operatora po-
cztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku pod tekstem.
Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020
r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo pod-
pisem osobistym. 
Uwaga: Skorzystanie z zakupu węgla po 1 stycznia 2023 r. wyma-
ga złożenia odrębnego wniosku. Wnioski zostaną opublikowane w
późniejszym terminie.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłace-
nia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi
wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinfor-
mowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asor-
tyment oraz terminie dokonania wpłaty na wskazane konto Gmi-
ny.  Po uiszczeniu należnej opłaty dostawa zamówionego węgla zo-
stanie zrealizowana.
Uwaga: Złożenie uprzednio ankiety dotyczącej zamiaru dokonania
preferencyjnego zakupu węgla nie jest równoznaczne ze złożeniem
wniosku o preferencyjny zakup węgla
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-
wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi.
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym pa-
liwa stałego da gospodarstwa domowego.
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopa-
da 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopa-
da 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gos-
podarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski o preferencyjny
zakup węgla 

Niezwykłe właściwości energetycznej efektywności w Gminie Iwanowice
- poradnik dla mieszkańców na stronie 23 naszego magazynu
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W dniach 24–25 listopada br. przed-
stawiciele 10 gmin tworzących Sto-
warzyszenie Otulina Podkrakowska
wzięli udział w warsztatach mających
na celu wypracowanie Strategii Te-
rytorialnej Stowarzyszenia na lata
2021-2027. 

Gminę Iwanowice na tym spotkaniu re-
prezentowali: Robert Lisowski – wójt
gminy, Paweł Marczyk – kierownik Re-
feratu Inwestycji, Paulina Czekaj – kie-
rownik Referatu Organizacyjnego i Roz-
woju Gminy, Magdalena Ziębiec – kie-
rownik Referatu Finansowego oraz Mo-
nika Świątek - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Po-
skwitowie i Janina Malinowska – prezes Stowarzyszenia „Życz-
liwa Dłoń”. 
W nowym okresie programowania środków unijnych, w ramach
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gmina Iwanowice
otrzyma ok. 10 mln złotych. Środki te planujemy przeznaczyć na
następujące projekty:
- rewitalizację terenu przy hydroforni i szkole w Naramie (ul. Cen-
tralna);
- budowę parkingu w Sieciechowicach (ul. Św. Floriana);

- budowę gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;
- dostosowanie budynków szkół i przedszkoli do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
- podniesienie jakości nauczania  w szkołach na terenie gminy
poprzez zakup wyposażenia oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 
Zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia i realizowanymi
projektami zapraszamy na stronę https://otulinapodkrakows-
ka.pl 

Warsztaty wypracowania strategii terytorialnej

Gmina Iwanowice częścią szlaku Romea Strata
Romea Strata to starożytny szlak pielgrzymkowy, który
rozpoczyna się w stolicy Estonii - Tallinie, by następnie
przez Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię i Włochy do-
trzeć do Rzymu. 

Cieszymy się, że Gmina Iwanowice znalazła się na trasie tego szla-
ku. W najbliższym czasie ustawimy tablice informacyjne oraz ozna-
kowanie szlaku, który u nas będzie przebiegał przez Lesieniec,
Sieciechowice, Biskupice, Iwanowice, Maszków. Dziękujemy pra-
cownikom Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie za wizytę w naszej gminie oraz merytoryczne roz-
mowy o współpracy. Wszystkich zainteresowanych drogą
rzymską zapraszamy na stronę https://www.romeastrata.org/
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Spotkanie "Domy Seniora i Kluby Senior +” w Tarnowie
Seniorzy z Gminy Iwanowice prezentowali swoje rękodzieło
na spotkaniu "Domy i Kluby Senior +" w Tarnowie, któ-
re odbyło się 17 listopada w tamtejszej Delegaturze Urzę-
du Wojewódzkiego.

Naszą gminę reprezentował Klub w Poskwitowie Starym,
Władysławie i Damicach. Panie pokazały między innymi swoje wy-
roby ze sznurka, decoupage, quilling, hafty i wiklinę.
Było nam bardzo miło gościć przy naszym stoisku Wicewojewo-
dę Małopolski - Ry-
szarda Pagacza oraz
Dyrektora Wydziału
ds. Polityki Społecz-
nej - Jacka Kowal-
czyka.

Podczas wydarzenia,
swoje wytwory rę-
kodzielnicze oraz ku-
linarne zaprezento-
wało 36 Klubów
z Małopolski. Wy-
stawom towarzy-
szyły występy arty-
styczne seniorów:
śpiewy, skecze, re-
cytacje i tańce.
Wszyscy uczestnicy
mogli też skorzystać 

z bogatego poczęstun-
ku przygotowanego
przez organizatorów.
Miłym gestem był, de-
dykowany seniorom,
wspaniały tort od Wo-
jewody Małopolskie-
go Łukasza Kmity.
Bardzo dziękujemy
Urzędowi Wojewódz-
kiemu w Krakowie, za
możliwość uczestnict-
wa w tak wspaniale
przygotowanym wy-
darzeniu.  

Gmina Iwanowice – partnerska Gmina Głosu Seniora
Ambasadorka Głosu Seniora i koor-
dynatorka ,,Stylowych Seniorów” -
Pani Barbara Nogieć z Grzegorzowic
reprezentuje Gminę Iwanowice w po-
kazach mody na Senioraliach w War-
szawie, Wieliczce oraz Krakowie, 

w ramach których promuje styl i es-
tetykę wśród Seniorów. Kampania
Stylowych Seniorów pokazuje, że
można i warto czuć się pięknym
i dbać o siebie niezależnie od wieku. 

Pani Basia bierze również udział w akcjach
charytatywnych na rzecz biednych, sa-
motnych, potrzebujących. Jej motto to:
„moda przemija, a styl pozostaje”(Coco
Chanel – przyp. red.) i podkreśla, że nie wy-
starczy się ładnie ubrać, ale trzeba mieć
otwarte serce na drugiego człowieka.
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Kluby Seniora, które funkcjonują na terenie naszej Gmi-
ny zapewniają swoim uczestnikom aktywne spędzanie
wolnego czasu. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach,
ponieważ są one organizowane zgodnie z ich preferen-
cjami i upodobaniami. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty z rękodzieła, pod-
czas których powstają piękne dekoracje i kompozycje kwiato-
we. W ramach zajęć Seniorzy mają zorganizowane ćwiczenia ru-
chowe ogólnorozwojowe, głównie są to zajęcia z elementami
aerobowymi, na zdrowy kręgosłup, zwiększające koordynację oraz
zakres ruchów. Seniorzy wspólnie obchodzą również uroczys-
te święta okolicznościowe, miło spędzają czas również podczas
organizowanych spotkań towarzyskich. 
W ramach uczestnictwa w Klubach Seniora corocznie odbywają
się liczne wycieczki i tak klubowicze w ostatnim czasie mieli okaz-
ję zwiedzić Wrocław, Kielce, Żarki, Kalwarię Zebrzydowską, Kra-
ków, Wygiełzów, Inwałd, Wadowice, Czorsztyn, Szczawnicę oraz
Tuchów. Seniorzy podczas tych wycieczek pod okiem wykwa-

lifikowanych przewodników, zawsze zwiedzają miejscowe mu-
zea tak, aby przybliżyć sobie specyfikę danego regionu. Dodat-
kowo, aby umilić wieczory oraz spędzić czas z kulturą organi-
zowane są wyjazdy do kina oraz teatru.
Członkowie Klubów chętnie biorą udział w lokalnych imprezach
okolicznościowych i wydarzeniach kulturalnych, zarówno w swo-
ich miejscowościach, jak i w sąsiednich. 
W tym roku mieli okazję uczestniczyć w XVIII Powiatowych
Dniach Seniora w Więckowicach oraz w spotkaniu promującym
program wieloletni „Senior +”, które  zorganizowano w Tarno-
wie. Poprzez funkcjonowanie Klubów Seniora na terenie naszej
gminy wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom na-
szych mieszkańców w wieku dojrzałym przyczyniając się w ten
sposób do ich aktywnego udziału w życiu społecznym.

KLUBY SENIORA W GMINIE IWANOWICE
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W dniu 25 listopada br. przedstawiciele gmin: Iwano-
wice, Michałowice oraz Kocmyrzów - Luborzyca wzięli
udział w wizycie studyjnej dotyczącej utworzenia his-
torycznej ścieżki edukacyjnej w lesie w Goszczy, a tym
samym przywrócenia pamięci o bohaterach poległych
podczas I wojny światowej.  

Swoją obecnością zaszczycił wszystkich uczestników Konsul Ge-
neralny Węgier w Krakowie – Dr Tibor Gerencser, który jest ini-
cjatorem całego projektu.
Gminę Iwanowice na tym spotkaniu reprezentowali: Sekretarz
Gminy Anna Tarko oraz nauczyciele historii ze szkół z terenu na-
szej gminy. 
Podczas wizyty studyjnej na ścieżce edukacyjnej, naukowcy 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego przybliżyli historię Bitwy Kra-
kowskiej – bitwy na froncie wschodnim I wojny światowej, sto-
czonej pomiędzy wojskami austro – węgierskimi, a rosyjskimi 
w dniach 16 - 25 listopada 1914 r., zakończonej taktycznym suk-
cesem Austro-Węgier. Ślady bitwy, w tym między innymi za-
chowane pozostałości okopów i ziemianek, w których walczy-
li i ginęli żołnierze z wielu krajów Europy widoczne są po dzień
dzisiejszy w lesie w Goszczy.
Ten międzynarodowy projekt ma na celu upamiętnienie wyda-
rzeń z okresu I Wojny Światowej i przybliżenie nie tylko miesz-
kańcom okolicznych gmin, ale także turystom, często zapomnianej
historii tych terenów. W głównej mierze ścieżka adresowana jest
do młodzieży i ma edukować o bardzo ważnym okresie I woj-

ny światowej. Z pewnością ten niezwykły projekt przyczyni się
do uatrakcyjnienia lekcji historii, zaciekawi młodzież i zachęci do
pogłębienia wiedzy. Dzięki temu pamięć o historycznych wy-
darzeniach będzie żywa, skłoni do refleksji i pomoże w kształto-
waniu postaw patriotycznych. 
W prace nad utworzeniem ścieżki zaangażowani są naukow-
cy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nadleśnictwo Miechów, Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Krakowie, a pomyślną realiza-
cję  tego projektu wspierają: Wójt Gminy Iwanowice, Wójt Mi-
chałowic oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Gmina Iwanowice uczestniczy 
w międzynarodowym projekcie
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Szanowni Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy 
do korzystania z form pomocy oferowanych 
przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego: 

1. INSTRUMENTY RYNKU PRACY
STAŻ – nabywanie przez  osobę bezrobotną umiejętności prak-
tycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w
miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między praco-
dawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umo-
wy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bezrobotnemu
w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokoś-
ci 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.
PRACE INTERWENCYJNE – zwrot części kosztów wynagrodzenia,
nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wy-
niku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez pracodaw-
cę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umo-
wy zawartej pomiędzy Pracodawcą i Starostą.
JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU
OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE –
wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez po-
wiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umo-
wy ze Starostą na okres minimum 12 miesięcy.
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZA-
TRUDNIENIEM OSOBY 50+ – świadczenie w formie dofinan-
sowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezro-
botnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umo-
wy ze Starostą.
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPO-
SAŻENIA STANOWISKA PRACY 
pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku z utwo-
rzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz
utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej
przez okres co najmniej 24 miesięcy.
ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – świadczenie za zatrudnie-
nie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na ry-
nek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub spra-
wującego opiekę nad osobą zależną), na podstawie zawartej umo-
wy ze Starostą.
GRANT NA TELEPRACĘ – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejs-
ca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po prze-
rwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opie-
ki nad osobą zależną.
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – instrument
aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przy-
uczenia do pracy dorosłych, realizowany na podstawie umowy za-
wartej między Starostą a Pracodawcą, według programu przygo-
towanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we
współpracy z pracodawcą. Program ten obejmuje nabywanie umie-
jętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej a kończy
się egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania
zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120
% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.
POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – pomoc
finansowa udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych
wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze
stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowis-
ku skierowanej osoby bezrobotnej.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowa-
nego przez pracodawcę i jego pracowników z przeznaczeniem na:
doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie za-
spokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz eg-
zaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy praco-
dawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie 
i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w
kształceniu ustawicznym.

3. USŁUGI RYNKU PRACY
POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy pracodawcom i
przedsiębiorcom w zgłaszaniu ofert pracy, w pozyskiwaniu od-
powiedniego pracownika w tym również w ramach sieci EURES,
informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bez-
robotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, organizacja giełd
i targów pracy. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności,
dobrowolności, równości oraz jawności.
PORADNICTWO ZAWODOWE – udzielanie pracodawcom
krajowym pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz indy-
widualnym rozwojem zawodowym pracodawcy lub jego pra-
cowników.  Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności,
dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca za-
trudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony danych. 
ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finan-
sowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i in-
nych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzy-
manie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej
działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwa-
lifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwa-
lifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wy-
konywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania
pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb gru-
powy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do
30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–
Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosz-
tów szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów
szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

Zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
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Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Iwanowice 
w sezonie zimowym 2022/2023
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Uchwały Rady 
Gminy Iwanowice

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

Podjęto uchwałę w następującej sprawie:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowi-
ce na rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z
dnia 22 grudnia 2021 r.;
2) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwa-
nowice na lata 2022 - 2035.;
3) w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których Organem
Prowadzącym jest Gmina Iwanowice oraz kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dy-
daktyczno - wychowawcze;
4) sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzi-
ny w Gminie Iwanowice na lata 2022 - 2024;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Iwanowice.;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw
Gminy Iwanowice przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015
Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowi-
ce Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwa-
nowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny,
Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów
Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma,
Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice,
z późniejszymi zmianami obszarowymi.;
7) w sprawie: wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działki nr
219/3 położonej w Sieciechowicach.;
8) w sprawie: wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działki nr
188/18 położonej w Iwanowicach Dworskich;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy pod-
dzierżawy części działki nr 145 położonej w miejscowości Iwa-
nowice Włościańskie;

10)  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nada-
nia jej statutu;

L Sesja Rady Gminy Iwanowice

27 października 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwa-
nowice odbyła się L Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji
2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice Edward Stopiński. 

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowi-
ce na rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z
dnia 22 grudnia 2021 r.;
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwa-
nowice na lata 2022 – 2035;
3) w sprawie przystąpienia Gminy Iwanowice do Stowarzy-
szenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich;
4) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwano-
wice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.;
5) w sprawie aktualizacji i uzupełnienia Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Iwanowice na lata 2021-2026;
6) w sprawie określenia trybu zgłaszania wniosku o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej do uprawnionych podmiotów
przez Młodzieżową Radę Gminy w Iwanowicach;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Iwanowice;
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw
Gminy Iwanowice przyjętego Uchwałą Nr XIII/127/2015
Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowi-
ce Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwa-
nowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny,
Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów
Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma,
Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice,
z późniejszymi zmianami obszarowymi.;
9) w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek nr 192/10,
192/12, 193/7, 194/3, 195/13 położonych w miejscowości
Maszków, gm. Iwanowice;
10) w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki nr 74/26
położonej w miejscowości Narama, gm. Iwanowice.

Uchwały dostępne na: iwanowice.pl > bip > rada > uchwały
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Młodzieżowa Rada Gminy

Decyzję o utworzeniu swojego młodzieżowego odpo-
wiednika, Rada Gminy Iwanowice podjęła Uchwałą nr
XLIX/481/2022 z dnia 29 września 2022 roku. Za-
rządzone przez Wójta Gminy Iwanowice wybory 
w szkołach przeprowadzone zostały 7 listopada 2022 r. 

Młodzieżowa Rada Gminy została powołana w celu wspierania
i upowszechniania idei samorządowej wśród gminnej młodzieży
i zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w sprawy publicz-
ne. Liczymy, że jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny wskazywać będzie potrzeby swoich rówieśników, a także przy-
czyni się do kształtowania i rozwoju naszej Gminy!

Skład I kadencji Młodzieżowej
Rady Gminy w Iwanowicach: 
1. Bałazy Justyna 
2. Hulist Apolonia 
3. Kaczmarczyk Iga 
4. Kurowska Anna 
5. Kruczek Piotr 
6. Patoła Zuzanna 

7. Ryszka Julia 
8. Tarko Natalia 
9. Tokarska Aleksandra 

10. Twardowska Maria 
11. Tynor Julia 
12. Wieczorek Mateusz 
13. Więcławski Artur 
14. Żuradzki Wiktor
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104 Rocznicę odzyskania
Niepodległości Gmina Iwa-
nowice obchodziła w tym
roku w Sieciechowicach. 

Obchody rozpoczęły się kon-
certem wokalnym pieśni pat-
riotycznych w wykonaniu: Pana
Sebastiana Szydło, Pana Wil-
helma Pasterza, Pani Gabrieli
Mruk i Pani Dominiki Matusik
oraz uroczystą Mszą Świętą 
w Kościele pw. Św. Andrzeja, ce-
lebrowaną przez Ks. Proboszcza
Tomasza Zięcika oraz Wikarego
- Ks. Sebastiana Czopka.

Gminne obchody Święta Niepodległości 
w Sieciechowicach
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Po Mszy Świętej
Wójt Gminy Iwa-
nowice – Pan Ro-
bert Lisowski z de-
legacją z Urzędu
Gminy Iwanowice,
Przewodniczący
Rady Gminy - Pan
Edward Stopiński,
Radni i Sołtysi, Ko-
mendant Gminny
OSP - Pan Grze-
gorz Szydło, dele-
gacje ze sztanda-
rami OSP, delega-
cje Szkół Podsta-
wowych i KGW
oraz mieszkańcy
gminy przemasze-
rowali w pochodzie, aby złożyć kwiaty na grobie Ks. Tomasza
Banacha na cmentarzu w Sieciechowicach. 
Pochód prowadziła Orkiestra Dęta „Hejnał”z Sieciechowic, dro-
gę oświetlał wóz strażacki OSP.
Następnie wszyscy skierowali się w stronę Szkoły Podstawo-
wej, gdzie odbyła się część artystyczna Gminnych Obchodów
11 Listopada. Uroczyście odśpiewano Hymn Narodowy, ucznio-
wie przygotowali piękne przedstawienie, Orkiestra Dęta „Hej-
nał” zagrała koncert. Na koniec wszyscy zebrani śpiewali

wspólnie pieśni patriotyczne. 
Serdecznie dziękujemy SP Sieciechowice z Panem Dyrektorem
Januszem Majem za organizację i przygotowanie przedsta-
wienia, Radzie Rodziców SP Sieciechowice, KGW Sieciecho-
wice i KGW Lesieniec za przygotowanie pysznych potraw i słod-
kich ciast współfinansowanych przez GCKiB w Iwanowicach. 
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Gminny Bieg Niepodległości

W wyjątkowo trudnych warunkach
atmosferycznych 10 listopada 2022
roku  dzieci i młodzież ze szkół z te-
renu Gminy Iwanowice "na sporto-
wo" oddali cześć Niepodległej biorąc
udział w Gminnych  Biegach Nie-
podległościowych. 

Biegi odbyły się, jak co roku w kompleksie
leśnym Goszcza – Polanowice na Polanie
św. Mikołaja. Organizatorem imprezy
byli: Szkoła Podstawowa z Oddziałem
Przedszkolnym im. św. Franciszka z Asyżu
w Poskwitowie oraz Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
Nagrody i medale  zostały ufundowane
przez Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Iwanowicach, a poczęstunek słody-
cze i ciepłe kiełbaski przez Rady Rodziców
obu szkół. W biegach wzięło udział sie-
dem placówek oświatowych z terenu
gminy. Konkurencje biegowe były do-
stosowane do wieku i możliwości
uczniów. Uczestnicy i szkoły uplasowały
się na następujących pozycjach:

PONIŻEJ WYNIKI:
Biegi indywidualne klasy IV-VI
DZIEWCZYNY:
I miejsce Klara Chmiel
II miejsce Sabina Soczówka
III miejsce Anna Lis

IV miejsce Julita Wałęga
V miejsce Weronika Cieślik
VI miejsce Emilia Leleń

CHŁOPCY:
I miejsce Filip Lewandowski
II miejsce Hubert Kiełtyka
III miejsce Michał Marchański
IV miejsce Adam Laskiewicz
V miejsce Filip Bednarczyk
VI miejsce Jan Wywiał

Biegi indywidualne klasy VII–VIII
DZIEWCZYNY:
I miejsce Justyna Bałazy
II miejsce Kinga Gieras
III miejsce Magda Knot
IV miejsce Patrycja Kwiecień
V miejsce Klaudia Ciaranek
VI miejsce Kinga Mularczyk

CHŁOPCY:
I miejsce Krzysztof Wącławski
II miejsce Franciszek Chmiel
III miejsce Aleksander Kurowski
IV miejsce Bartek Czekaj
V miejsce Sebastian Pala
VI miejsce filip Goliński

Sztafety klasy IV-VI
I miejsce SP Sieciechowice
II miejsce SP Widoma

III miejsce SP Narama
IV miejsce SP Poskwitów
V miejsce SP Damice
VI miejsce SP Celiny
VII miejsce SP Iwanowice

Sztafety klasy VII–VIII
I miejsce SP Sieciechowice
II miejsce SP Narama
III miejsce SP Damice
IV miejsce SP Celiny
V miejsce SP Poskwitów
VI miejsce SP Widoma
VII miejsce SP Iwanowice

Po skończonych konkurencjach i ciepłym
posiłku zostały ogłoszone wyniki i wrę-
czone nagrody, medale i dyplomy przez
Pana Roberta Lisowskiego – Wójta Gmi-
ny Iwanowice, Pana Edwarda Stopiń-
skiego – Przewodniczącego Rady Gminy
oraz Panią Magdalenę Lech – Dyrektor
GCKiB.
W tym miejscu organizatorzy dziękują
Gminie Iwanowice, GCKiB, Nadleśnictwu
Miechów, OSP Zalesie, Radzie Rodzi-
ców z Poskwitowa i Sieciechowic za fi-
nansowanie nagród i pomoc w organiza-
cji imprezy oraz przewoźnikom za prze-
wóz uczniów. 
Trenujcie i trzymajcie formę, do zoba-
czenia za rok. Monika Świątek
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Niepodległa, bo jesteśmy

Nic nie jest nam dane raz na zawsze. Ta prawda doty-
czy również niepodległości. Aby przybliżyć uczniom ten
temat, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Widomej, jak co roku, na tydzień przed Narodowym
Świętem Niepodległości stała się biało - czerwona.

Cała społeczność szkolna w różnorodny sposób celebrowała to
polskie święto pełne chwały, a jednocześnie smutne, przez cześć
i pamięć należną tym, którzy musieli umrzeć za Ojczyznę, nie tyl-
ko w latach I wojny światowej. Podkreśliła to Dyrektor szkoły
– Pani Bożena Lisowska w słowach skierowanych do uczniów
w czasie uroczystej akademii. Przypomniała, że patriotyzm to nie
tylko umieranie za Ojczyznę. To w dzisiejszych czasach także cho-
dzenie do polskiej szkoły, troskliwe dbanie o piękno mowy oj-
czystej, wymaganie od siebie, aby w pełni wykorzystywać
swoje talenty. To jest właśnie Polska – ludzie, którzy ją tworzą.

Uczniowie brali udział w róż-
nych patriotycznych inicjaty-
wach. Były to zajęcia o patrio-
tyzmie w szkolnej bibliotece,
lekcje historii poświęcone I wojnie światowej na terenie gmin Iwa-
nowice oraz Słomniki, prezentacje multimedialne wykonane przez
uczniów klasy VII, gazetki klasowe, wspólne odśpiewanie pol-
skiego hymnu (także w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do
hymnu”), udział w Biegach Niepodległościowych, w gminnych
obchodach Święta Niepodległości w Sieciechowicach i na koń-
cu – udział w uroczystej akademii. Historię I wojny światowej
i krótką lekcję patriotyzmu przedstawiła klasa V z wychowawcą
– Katarzyną Kobendzowską-Grzegórzko przy akompaniamen-
cie szkolnego zespołu wokalnego „Wszystko Gra” pod kierun-
kiem Beaty Gaździckiej. Na koniec piękny występ artystyczny
z flagami pokazały uczennice klasy I przygotowane przez Mag-
dalenę Wójcik.

W związku z obchodami
Święta Niepodległości
wykonano fotografie i na-
grania. Wykorzystano
przy tym mikrofon, gimbal
i aparat fotograficzny
otrzymane w ramach
rządowego projektu La-
boratoria Przyszłości.
Zdjęcia i nagrania można
obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

Katarzyna Kobendzowska - Grzegórzko

Obchody Święta
Niepodległości

Pod Pomnikiem Ofiar Drugiej Wojny Światowej w Iwa-
nowicach przedstawiciele Gminy Iwanowice w dniu 8 lis-
topada 2022 r. złożyli kwiaty i tym samym rozpoczęli
Gminne Obchody Święta Niepodległości.

Wójt Gminy Iwanowice -
Pan Robert Lisowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy -
Pan Edward Stopiński, Za-
stępca Przewodniczącego
Rady Gminy - Pani Elżbieta
Morek, Komendant Gminy
Iwanowice - Pan Grzegorz
Szydło oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek -
Pani Magdalena Lech, oddali hołd poległym i zamordowanym
w latach okupacji (1939-1945) mieszkańcom Iwanowic.
Następnie delegacja Gminy złożyła kwiaty pod Tablicą Pa-
miątkową poświęconą ofiarom wojny pochodzącym z Maszko-
wa.

"Pod Biało-Czerwoną"

Gmina Iwanowice wzięła
udział w akcji "Pod Biało-
Czerwoną", dzięki której
na skwerze w Rynku
w Sieciechowicach stanął
maszt na którym z dumą
powiewa flaga narodowa.

Założeniem projektu było sfi-
nansowanie przez Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej zakupu
masztów i flag dla każdej
z gmin w Polsce, aby godnie
upamiętnić poległych w walce
o wolność i niepodległość na-
szej Ojczyzny, a także zachęcić
do patriotycznych postaw
i dumy z bycia Polakami.
Budowa masztu z flagą Rze-
czypospolitej Polskiej została
sfinansowana ze środków re-

zerwy ogólnej budżetu pań-
stwa pod honorowym patro-
natem Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego.
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Dawny dwór Reyów w Sieciechowicach (gmina Iwano-
wice), zrujnowany po wojnie i częściowo rozebrany w la-
tach 80-tych można znowu podziwiać po jego gruntownej
odbudowie i rewitalizacji, która trwała prawie 6 lat.

Trudu odbudowy podjęła się Fundacja Arte Novum prowadzo-
na przez Mieczysława Bielawskiego i Magdalenę Sierpniowską,
która w dworze na Parkowej 5 ma swoją siedzibę. Od początku
roku 2022 dwór pełni rolę rezydencji artystycznej, przyjmując goś-
ci na zaproszenie Fundacji. Z zaproszenia skorzystał już między
innymi Jan A.P. Kaczmarek, który w 2005 roku otrzymał Osca-
ra za muzykę do filmu Marca Fostera "Marzyciel" ("Finding Ne-
verland"). W dworze odbywają się także wystawy, koncerty oraz
inne wydarzenia z dziedziny szeroko pojętych sztuk audiowizu-

alnych oraz wydarzenia komercyjne. W najbliższym czasie
(25.11.22) odbędzie się wernisaż młodej polskiej rzeźbiarki Kaji
Tarłowskiej, absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
która w pracowni podziemnej dworu będzie na żywo tworzyła
jedną ze swoich ekspresyjnych rzeźb. Dzieła artystki nie mają nazw
tylko daty - związane z emocjami towarzyszącymi jej w dniu two-
rzenia dzieła. Rzeźby będą w pracowni zeskanowane w technologii
skanu punktowego i udostępnione w formie cyfrowej
w formie wirtualnych form przestrzennych oraz na dedykowa-
nej stronie wernisażu. W ten sposób tworzymy nowe miejsce na
wirtualnej mapie świata i obecność sztuki obecnej na wernisażu
w świadomości ludzi na całym świecie. Sieciechowice, które są
w rzeczywistości małą miejscowością z ogromną tradycją histo-
ryczną dzięki podobnym działaniom mogą stać się nowoczesną
platformą cyfrową emitującą kontent artystyczny z różnych dzie-
dzin sztuki. Wszystkich zainteresowanych współpracą lub
chcących skorzystać komercyjnie z przestrzeni dworu w Siecie-
chowicach Fundacja Arte Novum zaprasza do kontaktu.
Więcej informacji na stronie Fundacji www.artenovum.pl

Dawny dwór
w Sieciechowicach
- Nowy mały Świat
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Niezwykłe właściwości energetycznej efektywności
w Gminie Iwanowice - poradnik dla mieszkańców
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Moja potrzeba sztuki

Przez lata studiowania na akademii poszukiwałam narzędzi
do uzewnętrznienia kłębiących się we mnie emocji tak,
by samemu w końcu móc na nie spojrzeć i je zrozumieć.

W kłębiącym się szale i atakach agresji nie łatwo było znaleźć
tego podstawy. Po wielu próbach narzucania materiału twórczego
zauważyłam, że powstające prace w czasie, przez parę dni – bu-
dowane są codziennie innym nastrojem, inną ekspresją co
tworzyło wizualny chaos, różne draperie, różnych emocji, zro-
zumiałam wówczas, że przy tak częstych zmianach nastrojów,
moje twory muszą odzwierciedlać daną z nich, pojawiającą się
w danej chwili. Tak też przerwałam definicję rzeźby jaką jest czas,
tworząc wyrzuty ekspresji, emocji danego dnia.
Materiał, którego używam jest jak pociągnięcia grubego pędz-
la po przestrzennym płótnie, pozwala na szybkie szkice emocji.

Granice wizualne
Wielokrotnie zamykamy się w jednej płaszczyźnie wyrazu ar-
tystycznego. Malarze posługują się obszarem dwóch wymiarów
kiedy to rzeźba angażuje przestrzeń. Ja nie jestem wstanie po-
stawić się kategorycznie po jednej ze stron. Staram się przełamy-
wać bariery i czerpać z każdej wrażeniowości.
Moje rzeźby mogłyby być przyrównane do szkicu. Mocnymi po-
ciągnięciami materiału nadaję formę, jaką inni rzeźbiarze otrzy-
mują poprzez objętość i pokładające się na niej światło. Moje
pełne dramaturgii twory chłoną światło do wewnątrz. Posługu-
ję się klasycznymi instrumentami łamiąc ich dźwięk kreując na-

macalny jazz. Natomiast w szkicach, rysunkach, w malarstwie sta-
ram się nadawać wrażeniowość sensoryczną, namacalną. Nie zro-
zumie się moich szkicowników na podstawie oglądu zdjęć, trze-
ba je poczuć, powąchać, stać się częścią.

Cząstka siebie
Wyrzucając siebie, na chwilę poza obszar własnego ciała, staję
się rzeczywistością, oddzielona, nie
w sobie. Unosząc się, łapię za materiały kreatywności budując
namacalnie co nie namacalne.
Ale w stanie unoszenia nie ma dotyku, jest bezmiar umożliwiający
tworzenie sztuki.
Nazywają nas dziwadłami, bo nie rozumieją osiągania stanu bez-
miaru bez użycia omamiaczy,
nie musimy się wyłączać narkotykami żeby się otworzyć, nasze
organizmy nie funkcjonują jak należy, same tworzą obszar wy-
jścia z ciała, w którym wpadamy w wir tworzenia.
Bez skupienia.
Bez rzeczywistości.
W niej.
Stając się częścią wszechświata.
Zatapiam w rzeźbach cząstkę siebie. Zostawiam w każdej rzeź-
bie moje żebro, kreując Ewę z głębi siebie. Odrywając kawałki
ciała. Nie jest istotne. To dusza buduje sztukę.
Można się wyzbywać ciała, zatracając w szaleństwie.
Ból pleców to cześć tego świata, ból dłoni, to poświęcenie.
Nie żyje w sztuce ten, kto nie pozostawił ciała by tworzyć.
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Pani Marta Komasara z Celin jako osobowość w cyklu
spotkań dokumentalnych organizowanych przez MCK
“Sokół” w Nowym Sączu.

W dniu 16 listopada obyło się nagranie filmowe z udziałem Pani
Marty Komasary, która przed kamerą zaprezentowała 5 gadek:
„Przednówek”, „Jasiu diabełek”, „Moja mamusia miała scynście”,
„Maciuś bała” oraz „Co się downi jodało”.
Dokumentacja filmowa MCK ”Sokół” jest wykonywana w ramach
projektu „Karpackie osobliwości”, który ma na celu ocalenie przed
utratą najstarszych wartości kultur lokalnych małopolski.

Nagranie z naszą mieszkanką będzie można obejrzeć wkrótce na
stronie etnozagroda.pl oraz kanale YouTube: youtube.com/et-
noZAGRODA. Zachęcamy do przeczytania wpisu na naszej stro-
nie GCKiB, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat osiągnięć
Pani Marty Komasary. bit.ly/3Ejp6mu.

Pani Marta Komasara aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
naszej Gminy, jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich „Celi-
nianki” z Celin, Klubu Seniora, regularnie uczestniczy w Festiwalu
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – w tym roku w
Konkursie Śpiewu Solowego zajęła II miejsce, odebrała także na-
grodę za zajęcie pierwszego miejsca w ubiegłorocznej edycji. Na-
groda została wręczona wraz z Dużą Spinką Góralską oraz z do-

datkową nagrodą specjalną imienia prof. dr. hab. Józefa Buba-
ka, w postaci dyplomu dla szczególnie zasłużonego gawędzia-
rza kultywującego gawędę swojego regionu. W 2021 roku otrzy-
mała wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie na gadkę, or-
ganizowanym przez Wydział Polonistyki UJ wraz z Kołem
Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Ka-
rasia.
Pani Marto, gratulujemy osiągnięć i jesteśmy dumni, że mamy
tak zaangażowaną w ocalenie folkloru i tradycji mieszkankę Gmi-
ny Iwanowice.
Na zdjęciach znajdują się prace wykonane przez Seniorów z miejs-
cowości Celiny.

Mieszkanka Celin jako jedna
z „Karpackich osobowości”
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Dwie Kolbuszowy
- rewizyta

W dniu 2 października br. przybyły do Naramy Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kolbuszowa. Była to
rewizyta po odwiedzinach, które miały miejsce w pod-
karpackiej Kolbuszowej we wrześniu ubiegłego roku.

Dlaczego doszło do tych spotkań? Otóż na mapie Polski są dwie
Kolbuszowy. Miasteczko liczące ok. 10 tys. mieszkańców
położone 30 km na północ od Rzeszowa i przysiółek Szczodr-
kowic zaraz za naramskim lasem. W dodatku sołtys Naramy po-
chodzi z ww. miasteczka Kolbuszowej, więc szkoda by było nie
wykorzystać zbiegu okoliczności i nie doprowadzić do takiego
spotkania.
Tak to doszło do wzajemnego zaproszenia Pań z KGW Narama
i KGW z gminy Kolbuszowa i we wrześniu 2021 roku Panie spot-
kały się w podkarpackiej Kolbuszowej. Głównym punktem od-
wiedzin było zwiedzanie kolbuszowskiego skansenu. Jest on prze-
pięknie położony nad licznymi stawami oraz wśród pól i lasów.
Zgromadzono tam wiele dobrze zachowanych zagród i innych
budynków kultury ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Szko-
da tylko, że pogoda niespecjalnie dopisała. Później spotkaliśmy
się w muzeum gdzie Panie zapoznały się z historią miasteczka
nad Nilem (przez podkarpacką Kolbuszową przepływa rzeczka
Nil).
Nadszedł wreszcie czas na gościnę. Najciekawszą potrawą
była absolutnie unikalna i znana tylko w kolbuszowskiej okoli-
cy kapusta ziemniaczana. Ciekawych odsyłam po przepis do In-
ternetu. Tylko dla zwiększenia ciekawości dodam, że w kapuś-
cie ziemniaczanej nie ma wcale kapusty. Przyjęto nasze Panie na-

prawdę godnie i niczego z jadła i napitków nie brakowało, a do
tego jeszcze wystąpił regionalny zespół prezentujący zwycza-
je terenu kolbuszowskiego.
Po tak zacnej gościnie nie mogło nie dojąć do rewizyty. I ta właś-
nie na początku października tego roku nastąpiła. Przed
południem nasi gości udali się do niedalekiej Czernej, aby zwie-
dzić znajdujący się tam klasztor Karmelitów Bosych. W jesien-
nych barwach okolicznych lasów naprawdę oczy można było na-
cieszyć tym cudownym miejscem. Po mszy św. i zwiedzeniu klasz-
toru oraz muzeum karmelitańskiego Panie przybyły do Iwano-
wic. Przywitał je tu w budynku Urzędu Gminy - Pan Robert Li-
sowski - nasz Wójt, natomiast Pan Adam Miska - kustosz iwa-
nowickiego muzeum przedstawił historię naszej Gminy. Następnie
doszło do gościny w naramskiej remizie OSP. Nasze Panie sta-
nęły na wysokości zadania. Po wspaniałym przyjęciu w Kolbu-
szowej Narama pokazała, że nie jest gorsza. Atmosfera spotka-
nia pełna była serdeczności i radości. I tym razem nie zabrakło
prezentacji ludowych przyśpiewek i przedstawień lokalnych zwy-
czajów w wykonaniu ZŚL „Naramianki” oraz zaprzyjaźnionej gru-
py śpiewaczej „Kozierowianie”. O historii Naramy z ogromną pasją
opowiadał także Pan Zbigniew Grzyb. Ponownie tachograf kie-
rowcy zmusił wszystkich do pożegnania. Żal, że gościna skoń-
czyła się tak szybko.

Sołtys wsi Narama
Gwidon Winiarski
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Od 1 stycznia 2023 r., w związku ze zmianami w prze-
pisach [1], każdy płatnik składek ma obowiązek posia-
dać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory taki obo-
wiązek mieli płatnicy,
którzy rozliczali skład-
ki za więcej niż 5
osób. Po zmianach
przepisów, obowiązek
ten dotyczy wszyst-
kich przedsiębiorców
– także właścicieli
małych firm, czyli za-
trudniających do 5
pracowników oraz
tych, którzy płacą
składki tylko za siebie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zamieszczonej
ulotce.

Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Szanowni Państwo,
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IV Konkurs Pięknego Czytania

„Czytam, bo lubię i tym się chlubię” – pod takim hasłem
odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej
Jadwigi Królowej w Naramie IV Gminny Konkurs Pięk-
nego Czytania, a miało to miejsce 16 listopada 2022 r.

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z gminy Iwanowi-
ce: Celin, Damic, Iwanowic, Naramy, Poskwitowa, Sieciechowic,
Sułkowic i Widomej, które reprezentowali uczniowie klas 2-3
wyłonieni w etapie szkolnym. W tym roku dzieci przygotowały
czytanie legend polskich; wykazały się doskonałymi umiejęt-
nościami.

Komisja w składzie: p. Magdalena Lech - dyrektor GCKiB w Iwa-
nowicach, p. Marzena Durbacz - bibliotekarz Biblioteki Publicznej
Gminy Michałowice, p. Krzysztof Zadora - dyrektor PSP w Na-
ramie przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Stanisław Świstowski (SP Widoma)
II miejsce - Tomasz Kołodziejczyk (SP Narama)
III miejsce - Patrycja Kuc (SP Celiny)

Wyróżnienia:
Filip Domagała (SP Sieciechowice), Julianna Kralka (SP Dami-
ce), Oliwier Baranek (SP Iwanowice), Alicja Tynor (SP Narama).

Wszyscy uczestnicy (16 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy
i zestawy gadżetów sfinansowane z budżetu Gminy Iwanowi-
ce, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii, a laureaci i wyróżnieni nagrody książko-
we ufundowane przez szkołę w Naramie. W ramach podzięko-
wań nagrody książkowe otrzymali też, od organizatora, opie-
kunowie przygotowujący uczniów do konkursu oraz komisja.
Gratulujemy Uczniom, a Państwu serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Nielepiec
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Oczaruj mnie przyrodo!

Fundacja NOViST z Naramy we współpracy z Ze-
społem Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego i organizacjami pożytku publicznego takimi jak:
OSP w Naramie, KGW w Naramie, LTS NOVI Narama
oraz innym jednostkami:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Przybysławicach, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Miechów zorganizowała przedsięwzięcie dla dzieci i młodzieży
ale z elementami skierowanymi dla całych rodzin pod nazwą:
Oczaruj mnie przyrodo! - cykl spotkań i wycieczek krajoznaw-
czych z ZPKWM po powicie krakowskim. Głównym założeniem
zadania było promowanie lokalnej turystyki krajoznawczej,
walorów przyrodniczych, turystycznych powiatu krakowskiego
od najmłodszych lat. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Po-
wiatu Krakowskiego, a jego koordynatorem była prezes Fundacji
NOViST – Katarzyna Nogieć, natomiast opiekunem meryto-
rycznym ze strony ZPKWM – Anna Boguś.
Działanie realizowane było od maja do listopada bieżącego roku,
a odbywało się w formie pięciu wycieczek rodzinnych z przed-
stawicielem ZPKWM po parkach krajobrazowych mieszczących
się na terenie powiatu krakowskiego. Wspólnie udało nam się
zwiedzić Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Teńczyński Park

Krajobrazowy, Rudniański Park Krajobrazowy, a w nim Zamek
w Rudnie, Dolina Mnikowska, skansen Wygiełzów. Bielańsko-
Tyniecki Park Krajobrazowy, do którego udali się na wyjazd in-
tegracyjny klasy czwarte z ZSP w Przybysławicach i PSP w Na-
ramie. Ostatnia wyprawa to Dłubniański Park Krajobrazowy, ale
forma dość nietypowa, bowiem wizyta odbyła się w świetle la-
tarek. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych – Li-
cho nie śpi nawet nocą, podczas których poszerzali swoje wia-
domości na temat sów. Ten projekt to nie tylko wyjazdy, ale rów-
nież szereg spotkań i zajęć edukacyjnych. Odbyła się gra tere-
nowa po naramskim lesie przygotowana przez MDP OSP Na-
rama, warsztaty – budki dla owadów skierowane do całych ro-
dzin w Przybysławicach, zajęcia – las w słoiku, gry edukacyjne
z ZPKWM – koło fortuny, zajęcia edukacyjne o nietoperzach, za-
jęcia survival – szkoła przetrwania prowadzone przez Prze-
mysława Wywiała i nocowanie w namiotach przy remizie OSP
w Naramie.
Realizując zadanie zwróciliśmy szczególną uwagę na wprowa-
dzanie nawyku działań ekologicznych, szacunku do flory i fau-
ny oraz poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Do-
datkowo, w niektórych zadaniach dzieci uczestniczyły wraz z ze
swoimi rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, co stanowiło do-
datkowy atut, jako integracja międzypokoleniowa. Bardzo cie-
szymy, że nasze przedsięwzięcie cieszyło się tak ogromnym za-
interesowaniem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do jego realizacji.

Katarzyna Nogieć
Prezes Fundacji NOViST
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Nadanie imienia Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie

Dnia 16 października 2022 miało miejsce wydarzenie do-
niosłe dla całej społeczności szkoły. W kościele para-
fialnym w Iwanowicach odbyła się uroczystość nadania
imienia Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Poskwitowie. Patronem został św. Franciszek z Asyżu.
Już w latach wcześniejszych szkoła mieszcząca się w Po-
skwitowie miała go za Patrona i wspólną decyzją Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniow-
skiego postanowiono, że nowej szkole również będzie on
patronował.

Święty Franciszek z Asyżu
jest idealnym wzorem na
dzisiejsze czasy. Pokazuje
nam, że w życiu należy wy-
soko stawiać sobie po-
przeczkę, z odwagą podej-
mować nieszablonowe de-
cyzje i z zaangażowaniem
osiągać wyznaczone cele.
Nasz Patron żył według za-
sad nazwanych dziś Mod-
litwą św. Franciszka. O dzi-
wo, zasady te, mimo że po-
wstały w XIII wieku, nie straciły na swej aktualności. Okazują się
one uniwersalne dla wszystkich ludzi bez względu na wiek, ko-
lor skóry, pochodzenie czy wyznanie. Z pewnością, gdybyśmy
wszyscy ich przestrzegali, życie na Ziemi byłoby łatwiejsze.
Franciszkańskie pozdrowienie brzmi: Pokój i dobro! Jakże moc-
ne się ono wydaje w czasie, gdy tuż za naszą granicą toczy się
wojna, a wraz z nią szerzy zło!

Franciszek mówi: szanuj przyrodę.
Jakże mocno wybrzmiewają te słowa,
gdy nasza planeta jest nadmiernie eks-
ploatowana i degradowana przez
człowieka.
Franciszek mówi: używaj rzeczy z
umiarem, gdyż rozrzutność nie ma
przyszłości. Jakże mocno to do nas
przemawia w czasach szalonego kon-
sumpcjonizmu i wszechogarniające-
go nadmiaru.
Każde odczytanie słów Biedaczyny z
Asyżu, jak bywa nazywany św. Fran-
ciszek, sprawia, że my, ludzie XXI wie-
ku, jesteśmy wręcz zmuszeni do refleksji. Refleksji nad sobą sa-
mym i nad otaczającym nas światem.
Dlatego w naszym przekonaniu wybór św. Franciszka z Asyżu
na patrona szkoły to wybór ze wszech miar słuszny, gdyż Fran-
ciszek jest wspaniałym wzorem dla młodych ludzi, dociera do naj-
skrytszych pokładów ludzkiej duszy, zadaje pytania, czasami nie-
wygodne pytania i sprawia, że chcąc nie chcąc, człowiek musi
sobie na nie odpowiedzieć.
Nadanie rozpoczęło się Uroczystą Mszą Św., następnie odczy-
tano Akt Nadania a na koniec odbyła się prawdziwa uczta dla
duszy – występy naszych uczniów i absolwentów szkoły. Po częś-
ci oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek do
budynku szkoły.
Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
w organizacji tej Uroczystości. Dziękujemy proboszczowi Para-
fii Trójcy Świętej w Iwanowicach za udostępnienie kościoła,
księżom odprawiającym Mszę Św., Radzie Rodziców, OSP Po-
skwitów, KGW Poskwitów oraz Firmom - Teekane, Delikatesy
Rodzinne u Bubaka, Piekarnia Mazur za pomoc i wsparcie fi-
nansowe.
W imieniu całej społeczności szkolnej również pragniemy jak naj-
serdeczniej podziękować Wszystkim za uświetnienie naszej uro-
czystości swoją obecnością. Władzom Gminnym i Powiatowym,
Radnym, Sołtysom, Przedstawicielom KGW, OSP i Seniorów oraz
zaproszonym gościom. Dziękujemy za ciepłe słowa, życzenia
i gratulacje.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie
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Nie tylko przedszkole…

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całoś-
ciowego rozwoju dziecka, co jest realizowane poprzez
proces opieki oraz wychowania i nauczania, umożliwia
to odkrywanie przez dziecko własnych możliwości.

W naszym przedszkolu panuje szczególna at-
mosfera. Pracujemy w przekonaniu, że każde
dziecko jest wyjątkowe, ma inne potrzeby,
temperament, zasób umiejętności i zdol-
ności. Indywidualne podejście do dziecka sprzyja jego maksy-
malnemu i wszechstronnemu rozwojowi oraz sprawia, że dziec-
ko w naszym przedszkolu czuje się bezpieczne i kochane.
Mała, kameralna grupa, domowa atmosfera, wspieranie indy-
widualnych potrzeb dziecka, wykwalifikowana kadra pedagogów
i specjalistów to nasze największe atuty. Dzieci w naszym przed-
szkolu mają okazję skorzystać z bogato wyposażonych sal te-
rapeutycznych: logopedycznej, terapii indywidualnej, rehabili-
tacyjnej oraz sali do terapii integracji sensorycznej.
Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kom-
pleksowych metod terapeutycznych w Polsce.
Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej znacząco wpływają
na funkcjonowanie dzieci w otoczeniu i najczęściej objawiają
się:
1. wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, (min. nad-
wrażliwość na dźwięki, dotyk)
2. niewłaściwym poziomem uwagi (min, rozproszenie, proble-
my z koncentracją)
3. obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, (min. problemy
z równowagą i precyzyjnymi ruchami)
4. opóźnionym rozwojem mowy,
5. nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, (min. nad-
pobudliwość lub męczliwość)
6. trudnościami w zachowaniu. (min. impulsywność, nadwrażli-
wość emocjonalna, częste obrażanie się,

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku poprzez
aktywność ruchową, kontrolowanej ilości bodźców, docie-
rających zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Zajęcia integra-
cji sensorycznej w naszym przedszkolu odbywają się w dedy-
kowanej do tego celu sali, wyposażonej w specjalistyczny
sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, de-

skorolki, trampoliny, tunele, piłki terapeutyczne,
równoważnie, materiały różnej faktury do sty-
mulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, sma-
kowej i wiele innych.
W trakcie zajęć terapeuta stymuluje zmysły
dziecka, usprawnia małą i dużą motorykę oraz
koordynację wzrokowo - ruchową czyli wszyst-
ko to, co wpływa na prawidłowy i harmonijny
rozwój dziecka.
Ponadto nasze przedszkole oferuje dzieciom ze

specjalnymi potrzebami inne formy wsparcia takie jak: pomoc
psychologa, logopedy i oligofrenopedagoga. Bardzo ważna jest
dla nas ścisła współpraca z rodzicami, uwzględniająca ich potrzeby
i oczekiwania. Pracujemy tak, aby rodzic miał bezpośrednią możli-
wość włączenia się w proces wspomagania rozwoju dziecka, aby
nasza współpraca układała się jak najlepiej, stosujemy zasadę po-
zytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań i wza-
jemnej współpracy.
Rodziców zainteresowanych wspieraniem swoich dzieci w pro-
cesie prawidłowego rozwoju zapraszamy do obejrzenia placówki
i zapoznania się z naszą pełną ofertą. Rekrutacja do naszego
przedszkola trwa przez cały rok.

Justyna Mikoś, Małgorzata Płatek



4(60)/2022
36

Wycieczki w ramach programu Ministerstwa Edukacji
Narodowej „POZNAJ POLSKĘ”
SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  IIwwaannoowwiiccaacchh

Gmina Iwanowice została beneficjentem dofinansowania w ra-
mach przedsięwzięcia pt. „Poznaj Polskę”. W ramach tego zada-
nia ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymaliśmy do-
tację w wysokości 25.000,00 zł. Środki te wraz z wkładem włas-
nym gminy w wysokości 26.754,00 zł pochodzącym z wpłat ro-
dziców uczestników, zostały przeznaczone na organizację trzech
wyjazdów uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwa-
nowicach.
Pierwszym wyjazdem była dwudniowa wycieczka 50 uczniów 
z klas VI-VIII wraz z opiekunami do Warszawy w dniach 29-30
września 2022 r. Wyjazd rozpoczął się w Starym Mieście, gdzie
uczniowie podziwiali piękno Zamku Królewskiego, Kolumnę
króla Zygmunta III Wazy, Następnie uczniowie udali się do Mu-
zeum Neonów oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, które
wzbudziło wiele emocji u zwiedzających. W drodze powrotnej do
miejsca noclegowego uczniowie podziwiali uroki Traktu Królew-
skiego. Ostatnim przystankiem tego dnia były Łazienki Królew-
skie. Na wszystkich największe wrażenie zrobiły Pałac na Wodzie
oraz Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, sce-
na położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb,
przedstawiających sławnych autorów dramatycznych. Drugiego
dnia wycieczki, uczniowie udali się w kierunku Centrum Nauki Ko-
pernik, niewątpliwie jednego z najważniejszych punktów wycieczki.
Wizyta ta pozwoliła uczniom zobaczyć i w praktyce poznać wie-
le zjawisk, o których mówimy na lekcjach m.in. z dziedziny biolo-
gii, fizyki, geografii i chemii. 
Kolejnym wyjazdem była wycieczka do Bochni w dniu 7 paź-
dziernika 2022 r., w której udział wzięło 60 uczniów klas I-III wraz
z opiekunami. Zakresem tematycznym wycieczki było poznanie
największych osiągnięć polskiej nauki oraz kultury i dziedzictwa
narodowego. Pierwszym punktem edukacyjnym na mapie wy-
cieczki była najstarsza w Polsce Kopalnia Soli w Bochni, która po
prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu, wygląda dziś jak pod-
ziemne miasto. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Opac-
twie w Staniątkach, gdzie znajduje się najstarszy na ziemiach pol-
skich klasztor Mniszek Benedyktynek 
Ostatnim wyjazdem był dwudniowy wyjazd do Torunia w dniach
12-13 października 2022 r. W tej wycieczce wzięła udział grupa
39 uczniów z klas IV-VIII. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzenia Par-
ku Pamięci Narodowej oraz Staromiejskiego Rynku. Kolejne
punkty zwiedzania to zachowane mury miejskie, katedra, gotyc-
ki kościół NMP, Muzeum Podróżników im. Tony Halika oraz Dom
Mikołaja Kopernika. Po powrocie na Rynek Staromiejski ucznio-
wie mieli okazje poznać legendę toruńskich pierników oraz zwie-
dzić Muzeum Toruńskiego Piernika.

Wyjazdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co wzboga-
ciło a zarazem uatrakcyjniło ich proces edukacyjny. Dzięki po-
wstałemu programowi pn. „Poznaj Polskę” uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Iwanowicach mogli poznać dziedzictwo narodowe i
kulturalne jak również popularyzować osiągnięcia polskiej nauki.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  WWiiddoommeejj

W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poznaj
Polskę” klasa ósma ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Widomej odwiedziła stolicę Polski - Warszawę.
Uczniowie wyruszyli na wycieczkę 8 listopada z samego rana. O
godz. 12.00 mieli okazję zwiedzić wraz z przewodnikiem unika-
towe Muzeum Neonów. Dla młodego pokolenia to już historyczne
doznania, dla opiekunów nostalgiczne wspomnienia. Neony to-
warzyszyły ulicom miast w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych. Były czasem jedynym barwnym elementem rzeczy-
wistości. I choć częstokroć swoją urodą i artyzmem kłóciły się 
z szarą rzeczywistością i pustymi półkami w sklepach, nie można
im dziś odebrać uroku, profesjonalizmu i rzetelności rzemiosła.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy stałej Cen-
trum Nauki Kopernik. Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po-
nad 200 eksponatów z zakresu fizyki, matematyki, optyki, me-
chaniki, akustyki i psychologii umożliwiło naukę poprzez doś-
wiadczanie, eksperymentowanie i zabawę. Wystawę można
było zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Każdy chętny mógł
sprawdzić swoją spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwa-
gi, wiedzę i intelekt. Uczniowie widzieli magię dźwięku oraz ko-
niec XXI wieku. 
Ostatnim etapem warszawskiej przygody była wizyta w Plane-
tarium i seans „Na skrzydłach marzeń”. Pokaz nieba oraz film wy-
wołały mocne wrażenia. Sferyczny ekran tworzył ułudę podróży
w czasie i przestrzeni. Uczniowie poznali historię marzenia ludz-
kości o lataniu i jego realizację.
Uzupełnieniem wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” była
wizyta ósmoklasistów na Stadionie Narodowym. Wybrana trasa
„Piłkarskie emocje” dostarczyła rzeczywiście sporo emocji. Ósmo-
klasiści zobaczyli najważniejsze miejsca stadionu: trybuny, mura-
wę, centrum konferencyjne, szatnie, zaplecze sanitarne, podziemne
parkingi i punkt widokowy. O godz. 19.30 wyjechali ze stolicy. Tuż
przed północą dotarli na dziedziniec szkoły. To był aktywny, emo-
cjonujący dzień.
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Jesień u przedszkolaków

Jesień w Punkcie Przedszkolnym
„Biedroneczki” przy Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego w
Widomej obfitowała w wiele cieka-
wych i ważnych wydarzeń.

Na początku października przedszkolaki
przyniosły piękne dary jesieni, m.in. kasz-
tany, orzechy, żołędzie, jarzębinę, liście, dy-
nie, z których zrobiły mandalę. Tworząc
mandalę, dzieci powtarzały nazwy darów
jesieni, kolory, przeliczały kasztany,
układały dary według określonego sche-
matu.

Kolorowa mandala posłużyła również
jako ścieżka sensoryczna, która pełni nie-
zwykle istotne funkcje: pozwala odczuć,
porządkować, składać w jedną spójną
całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce
odbierane przez zmysły z otaczającego
świata. Spacer po wyznaczonej trasie
sprawił dzieciom mnóstwo frajdy. Było to
ciekawe doświadczenie, w szczególności
dla najmłodszych przedszkolaków, które
miały okazję pierwszy raz przejść po takiej
ścieżce. 
Ścieżka sensoryczna ma bardzo duże zna-
czenie dla dziecięcych stóp: usprawnia mo-
torykę dużą, rozwija wrażenia dotykowe,
poprawia równowagę i koordynację ru-

chową, a przede wszystkim stymuluje re-
ceptory. Pozwala też rozwijać wyobraźnię
dotykową, która jest niezbędna do pra-
widłowego poznawania świata przez
dziecko.
30 września dzieci świętowały Dzień
Chłopaka. Dziewczynki złożyły chłopcom
życzenia, serdecznie ich uściskały, a także
wręczyły upominki. Zabrzmiało również
„Sto lat”. Nie zabrakło tańców, zabaw ru-
chowych i dobrego humoru! Później nad-
szedł czas na słodki poczęstunek. 
We wrześniu dzieci obchodziły też Dzień
Kropki, dlatego w przedszkolu wszędzie

gościły różnobarwne kropki:
na ubraniach, dekoracjach, 
a nawet na twarzach dzieci. 
To szczególne święto przed-
szkolaki rozpoczęły od obej-
rzenia bajki o dziewczynce
Vashti, której historia poka-
zuje, że każdy jest wyjątkowy
i utalentowany. Zorganizo-
wane zabawy ruchowe, mu-
zyczne i plastyczne z kro-
peczkami na czele inspiro-
wały dzieci do działania. 
W wesołym nastroju „Bied-
roneczki” brały udział we
wszystkich zaproponowanych
aktywnościach. Na koniec
dzieci otrzymały dyplomy za
udział w kreatywnych zaję-
ciach z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kropki.
W nawiązaniu do obchodzo-
nego Święta Zmarłych, 28
października dzieci odwie-
dziły miejscowy cmentarz.
Pod pomnikiem przedszkola-
ki wspólnie zmówiły modlitwę

i zapaliły znicz. Wizyta na cmentarzu po-
kazała rzadko spotykaną u dzieci powagę
oraz zamyślenie. Wychowawcy przed-
szkola starają się uczyć dzieci okazywania
szacunku osobom, które od nas odeszły,
a także pokazać najmłodszym, jak ważne
jest zachowanie pamięci o nich.
Po powrocie do przedszkola, „Biedro-
neczki” wykonały lampiony, które za-
brały ze sobą do domu. Ten dzień przyniósł
naszym wychowankom wiele refleksji 
i przemyśleń, którymi chętnie dzielili się ze
swoimi kolegami i koleżankami z grupy.

Klaudia Hipowska
Monika Nawalany-Bałut
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Drużyna LKS Orzeł Iwanowice to tradycja, kultura oraz
szkolenie na najwyższym poziomie. Kształtujemy młod-
zież, która jest przyszłością naszego Klubu. 

„Szybujące młode orły" to nie przypadkowy tytuł tego artykułu
- jest to młodzież z Iwanowic wznosząca się na coraz wyższy
pułap piłkarskich umiejętności. 
Nasz Klub w tym roku przeżywał sporo zmian, najważniejszą 
z nich była zmiana trenera w połowie bieżącego roku. Wiemy
dobrze, jaki ma to wpływ na mentalność oraz psychikę młodzieży.
Każdy szkoleniowiec ma swoje podejście, myśl szkoleniową, wie-
dzę, inspiracje, które muszą zostać zaakceptowane przez uczest-
ników. Władze klubu podjęły decyzję o współpracy z trenerem
Mateuszem Zielińskim. Szkoleniowiec z Krakowa to doświad-
czony zawodnik oraz wychowanek Hutnika Kraków, który
swoją wiedzę i pasje przekazuje zawodnikom od 5 lat. 
Zatrudnienie Pana Mateusza było „strzałem w dziesiątkę”!
Trener z niewielkim zasobem czasu do przygotowania Młodzi-
ka oraz Trampkarza do rozgrywek ligowych przystąpił do swo-
jej pracy na pełnych obrotach i bezproblemowo nawiązał z gru-
pami nić porozumienia. Pierwszy etap rozgrywek za kadencji no-
wego trenera miał być „przetarciem szlaków” zapoznaniem się
z drużyną oraz połączeniem rywalizacji z dobrą zabawą, ale Młode
Orły, pomimo krótkiego okresu współpracy miały wyższe aspi-
racje i chciały zawalczyć o najwyższą lokatę. Determinacja do
zdobywania punktów pozwoliła drużynie Młodzika zwyciężyć
w 8 spotkaniach na 13 odbytych, zajmując tym samym 
6 miejsce w III Lidze okręgowej, a drużynie Trampkarza niewiele
brakło do awansu w III Lidze okręgowej, zajmując 3 miejsce tuż

za drużyną Ekler Baranówka z takim samym dorobkiem punk-
tów. 
Sezon ten był bardzo dobry dla młodych ekip z Iwanowic, oprócz
dobrej gry, nasz klub regularnie zasila coraz większa liczba za-
wodników. Taki obraz daje nam ogromne możliwości na nowy
nadchodzący 2023 rok. Zmiany, które nadejdą w najbliższych
dniach i miesiącach, będą rezultatem pozytywnej pracy i odda-
nia w kierunku sportu, który tak bardzo w dzisiejszych czasach
jest nam potrzebny. 
Nieco gorzej wiedzie się w drużynie Seniorów. Próba, której podjął
się nowy trener Marek Salamon, aby drużyna zbudowana była
w oparciu o zawodników młodych i pochodzących z obszaru gmi-
ny Iwanowice na razie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Władze Klubu, jak i trener mają wielką pracę do wykonania 
w okresie zimowym aby plan, którym jest zajęcie jak naj-
wyższego miejsca w tabeli się spełnił.
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez wsparcia Gmi-
ny Iwanowice na czele z Wójtem Gminy Iwanowice - Panem Ro-
bertem Lisowskim, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy sponsorom: KRAK-MARFISH - Marek Piekara,
Electro 5 - Tomasz Janusz, IR-BUD - Ireneusz Patrzałek, Celtom
- Tomasz Wykurz, MK-Instal - Mariusz Kik, Przeglądy Rejes-
tracyjne - Andrzej Kmita, Sanwoj - Wojciech Stachura.
Szybujcie razem z nami! Wszystkich chętnych zapraszamy na
treningi organizowane w naszym Klubie LKS Orzeł Iwanowi-
ce. Krzysztof Ciepły

„Szybujące Młode Orły”
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Warsztaty dla dzieci w Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 

GCKiB jest miejscem szczególnie przyjaznym dzieciom,
w każdym miesiącu organizujemy warsztaty, które cieszą
się dużym zainteresowaniem. 

We wrześniu wspominaliśmy wa-
kacyjne przygody i ozdabialiśmy
wakacyjne ramki. Kolejnym ra-
zem tworzyliśmy kolorowe lam-
piony z jesiennymi motywami i za-
chwycaliśmy się nastrojowym kli-
matem. W październiku uczestni-
cy warsztatów ozdabiali dynie.
Wspólna zabawa zaowocowała
pięknymi dekoracjami. W listopa-
dzie znów odbyły się kolejne je-
sienne warsztaty. Materiały, na
których pracowaliśmy były dla

naszych Uczestników niespodzianką. Tym razem tworzyliśmy
zwierzątka z sosnowych i świerkowych szyszek oraz plasteliny.
Dzieci z zapałem i kreatywnością ozdabiały swoje prace.
Zawsze przygotowując warsztaty zastanawiamy się, czy będą wy-
starczająco interesujące, ale dzieci nigdy się nie nudzą. Zawsze
mają głowy pełne pomysłów. Gratulujemy Wam niezwykłej wy-
obraźni.
Drogie Dzieci, dziękujemy Wam za udział w warsztatach i za-
praszamy na kolejne. Zachęcamy do śledzenia naszego profi-
lu w mediach społecznościowych – tam publikujemy informa-
cje dotyczące naszej oferty warsztatów.
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Zmieniliśmy się dla Czytelników ! Dnia 24 październi-
ka 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Siecie-
chowicach, po 2 tygodniowej przerwie wznowiła swoją
działalność.

Księgozbiór biblioteki został przeniesiony do nowej lokaliza-
cji. Jest to nowy budynek na Rynku w Sieciechowicach (u. Ry-
nek 2)
Zapraszamy codziennie w godzinach: 13:00 – 19:00 oraz w wy-
brane soboty w miesiącu. Poniżej informacja z wyszczegól-
nieniem godzin otwarcia.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzin i wypożyczeń!
Jest kolorowo, przytulnie, przejrzyście i słonecznie. Na każde-
go gościa w dniu otwarcia czekała słodka niespodzianka.
Pierwsi Mali Czytelnicy zadowoleni! Serdecznie zapraszamy!

Gminna Biblioteka Publiczna Filia 
w Sieciechowicach w nowej lokalizacji

Drogi Czytelniku! 

Jesień to dobry czas na ciepłą herbatkę, kocyk i … KSIĄŻKĘ! Za-
praszamy po nowości czytelnicze do Gminnej Publicznej Biblioteki
w Iwanowicach. Każdy znajdzie literaturę dopasowaną do swo-
ich potrzeb. 
W nowościach znajdą Państwo literaturę obyczajową/romans,
kryminały/thillery, literaturę dla dzieci i młodzieży. Oczywiście
nie zabraknie też lektur. A oto namiastka tego co u Nas możecie
znaleźć. Na dniach pojawiała się kolejna część nowości czytel-
niczych. Serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież do
lektury, która umili Wam długie, jesienne wieczory! Z resztą zo-
baczcie sami. 
Książki zostały zakupione z dofinansowania ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025. 

Nowości czytelnicze w Gminnej Publicznej 
Bibliotece w Iwanowicach
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Dnia 5 października 2022 r. w Gminnym Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Iwanowicach odbyło się spotkanie (pre-
miera książki) dla dzieci i rodziców z Panią Anną Marią
Mączką – autorką książki „Ira w Krainie Bocianów”. 

Spotkanie autorskie było zorganizowane w ramach cykliczne-
go wydarzenia „Nocy Bibliotek”. Uczestnicy mieli możliwość poz-
nania historii pochodzącej z Ukrainy dziewczynki o imieniu Ira
oraz wymyślania jej dalszych losów w Polsce. 
Pani A. Mączka zaprezentowała widzom etapy przygotowań ry-

sunku/ilustracji do książki. Dzieci bardzo kreatywnie podeszły
do każdego zadania zaproponowanego przez prowadzącą,
wspólnie ozdobiły „latające pudło”. Na koniec doskonale bawiły
się poszukując słodkich niespodzianek w kolorowych kwiatach.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały książkę pt. „Ira w Krai-
nie Bocianów” z autografem autorki, a także wszyscy uczestni-
cy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Marii Mączce (Emmie Boo)
za wspaniałe spotkanie.
Publikacja została dofinansowana z budżetu Gminy Iwanowice.

Noc Bibliotek - Spotkanie autorskie z Panią Anną Marią
Mączką – autorką książki „Ira w Krainie Bocianów”
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W dniu 28.11.2022 r. w GCKiB w Iwanowicach odbyły
się „Andrzejki w Bibliotece”, podczas których dzieci prze-
brały się i wcieliły w różne postaci, a od progu drzwi wi-
tała ich czarownica. Zespół GCKiB stworzył prawdziwą,
czarodziejską atmosferę. Przygaszone światła, dekoracja
sali, a także zapalone lampiony wprowadzały w tajem-
niczy i mroczny klimat. Dla dzieci zaplanowano wiele at-
rakcji i zabaw andrzejkowych. Wszyscy z niecierpliwoś-
cią i zapałem czekali na swoją kolej. 

Czarownice pomagały dzie-
ciom lać wosk, który na wo-
dzie przybierał różnorakie
kształty. Następnie pod-
świetlaliśmy te woskowe
twory i zastawialiśmy się,
co oznaczają ich cienie. Dzie-
ci poznawały swoje przy-
szłe zawody, losowały tytuły
książek, które powinny prze-
czytać, odkrywały „magię
kart” i znaczenie symboli
znajdujących się pod ku-
beczkami. Wszyscy razem
wróżyliśmy z kości, a także
losowaliśmy wróżby, na któ-

rych zapisane było, co nas czeka w przyszłości. Poprzez prze-
bijanie serc, poznawaliśmy imiona swoich przyszłych sympatii.
Uczestnicy zabaw mieli również za zadanie odnaleźć schowane
w różnych miejscach na sali kolorowe piórka i w ten sposób otrzy-
mać dary: odwagi, miłości, szczęścia, zdrowia. 
Śmiechu było co niemiara przy przekładaniu butów. Podczas ko-
lejnych wróżb dzieci poznawały siebie i swój charakter, okazy-
wało się, że przepowiednie się spełniają. Następnie wszystkie cza-
rownice przepowiadały przyszłość dzieci za pomocą szklanej kuli,
a potem role się odwróciły i dzieci wcieliły się w małe czarow-
nice i małych czarowników! 
Na koniec „Andrzejek w Bibliotece” wszyscy zrobiliśmy sobie ses-
ję zdjęciową na naszej specjalnej ściance, a także ze smakiem kosz-
towaliśmy pysznych babeczek. Uczestnicy z uśmiechem na twa-
rzy wychodzili z zakończonej imprezy. 
Dziękujemy kochani za wspaniałą zabawę i wspólnie spędzo-
ny czas!

Andrzejki w Bibliotece
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Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przed-
szkolnym realizowany w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy 
z bibliotekami publicznymi. 

Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i co-
dziennego czytania z dziec-
kiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym (od 3-6 lat),
które przyjdzie do biblioteki
biorącej udział w projekcie,
otrzyma w prezencie wyją-
tkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzy-

ma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania, a także innymi niespodziankami. Dzięki akcji dziec-
ko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bib-
liotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana
dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czy-
tania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wy-
nikających z częstego odwiedzania biblioteki. 
Wyprawki czytelniczy przeszły do nas także w języku ukraińskim.

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami  z Gmi-
ny Iwanowice do zapisów w Naszych bibliotekach:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Iwanowicach, ul. Strażacka 5;
32-095 Iwanowice
2. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Sieciechowicach, ul. Ry-
nek 2; 32-095 Iwanowice
3. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Widomej (Budynek SP 
w Widomej), Widoma 51; 32-095 Iwanowice

„Mała książka - wielki człowiek” 
– nowe wyprawki czytelnicze dla dzieci 
w wieku przedszkolnym pojawiły 
się z naszych Bibliotekach!

Dnia 17.11.2022 r. w Gminnej Publicznej Bibliotece w
Iwanowicach mieliśmy przyjemność gościć na lekcji
bibliotecznej dzieci z Oddziału Przedszkolnego „0” przy
Szkole Podstawowej w Damicach wraz z Panią Cecylią
Krawczyk oraz opiekunami. 

Dzieci zapoznały się z biblioteką i księgozbiorem. Wysłuchały
prezentacji dotyczącej projektu „Mała książka- wielki człowiek”
i zostały zachęcone do zapisania się do Naszych bibliotek, cze-
go rezultatem jest otrzymanie wyprawki czytelniczej wraz z kartą
Małego Czytnika.                  

Dzieci chętnie
brały udział w dys-
kusji i z zapałem
odpowiadały na
zadane, bajkowe
zagadki. Pani B.
Ciaćma przeczytała
książkę „Basia w
bibliotece”, a także
wiersz Juliana Tu-
wima pt. „Okula-
ry”. Wysłuchały
również piosenki o
bibliotece Państwa
E. R. Zarębskich pt.
„Mądra rzeka”.  Wraz z dziećmi tworzyliśmy wspólną historię.
Uczniowie pięknie wyrecytowały nam wierszyk, a także z en-
tuzjazmem zaśpiewały piosenkę. Na koniec Pani K. Machnik po-
kazała dzieciom jak wypożyczać książki w bibliotece. 
Wszystkie dzieci otrzymały upominki (łamigłówki/malowanki
i zakładki do książki). Zapewniły, że będą nas często odwiedzać.

Kochani dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie! 

Lekcje biblioteczne dzieci z Oddziału Przedszkolnego
„0” przy Szkole Podstawowej w Damicach 
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Dnia 13 października 2022 r. 
w Gminnym Centrum Kultury i Bib-
liotek odbyło się spotkanie auto-
rskie z Panią Anną Marią Mączką.
Uczestnicy obejrzeli reportaż auto-
rstwa Pani A. Mączki pt. „Głodnych

nakarmić” dot. pomocy obywatelom
Ukrainy w Polsce. 

Na spotkaniu omówiona została także
nowa publikacja książki dla dzieci pt. „Ira
w Krainie Bocianów”. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom oraz Pani Annie Marii Mączce za
miłe spotkanie.  

Spotkanie autorskie z Panią Anną Marią Mączką 
dla dorosłych – reportaż „Głodnych nakarmić”

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Kul-
tury do Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach zakupiono
nowy sprzęt. 

Celem tych zakupów jest rozwój instytu-
cji, poszerzenie oferty, wspieranie działań
w ramach organizowanych zajęć oraz kina
plenerowego.

Nowe wyposażenie:
• Ekran projekcyjny plenerowy AVTEK
FOLD 508 w wymiarach 520×310,
• System nagłośnieniowy, akumulatorowy
JBL EON ONE COMPACT
• Pianino YAMAHA P-45 ze statywem
meblowym,
• Projektor OPTOMA EH400++ dosto-
sowany do wyświetlania wielkoformato-
wego,

• Podest sceniczny (mała scena, wys. 0,6
m),
• Szafa drewniana na dokumenty RXP-8.
Zakupy środków trwałych finansowane są
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, Program Infrastruktura
Domów kultury, Zadanie „Doposażenie
GCKiB w Iwanowicach szansą na rozwój
edukacji kulturalnej”.

Wyposażenie GCKIB w ramach programu 
,,Infrastruktura domów kultury”
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