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Planowane
inwestycje oświatowe
Wyzwaniem dla gminy Iwanowice na najbliższe lata jest realizacja dużych inwestycji oświatowych, które są konieczne
ze względu na istniejące warunki lokalowe szkół i coraz większą liczbę dzieci, które do tych placówek są zapisywane. Dotyczy to w pierwszej kolejności szkół w Damicach, Poskwitowie i Widomej oraz przedszkola w Sieciechowicach.
Pierwsze pozwolenie na budowę już mamy. Dotyczy Poskwitowa, gdzie powstanie nowoczesny budynek wielofunkcyjny, z którego korzystać będzie Szkoła Podstawowa wraz z
Oddziałami Przedszkolnymi oraz tamtejsza OSP, KGW i Klub
Seniora.
Nowy budynek będzie składał się z trzech naziemnych kondygnacji i będzie spełniał dwie funkcje:

1) Na poziomie parteru będą znajdować się pomieszczenia OSP
z częścią garażowo-magazynową, świetlicą wiejską, salą wielofunkcyjną, toaletami oraz szatniami szkolnymi i przedszkolnymi. Powierzchnia użytkowa parteru to 388,38 m2 w tym
52,64 m2 to garaż i pomieszczenie gospodarcze.
2) Na poziomie pierwszego piętra będą zlokalizowane trzy sale
przedszkolne, pomieszczenia do przygotowania posiłków w formie kateringu oraz sala szkolna. Powierzchnia użytkowa I piętra – 333,77 m2.
3) Na poziomie drugiego piętra znajdą się cztery szkolne sale
dydaktyczne, pokój nauczycieli oraz toalety. Powierzchnia użytkowa II piętra – 303,14 m2.
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Cały budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita tej nieruchomości wyniesie: 1255,32 m2, powierzchnia użytkowa – 1025,29 m2. Gmina posiada pozwolenie na budowę nr AB.V.1.1397.2021.
W ramach tego zadania wykonana zostanie także rozbiórka
obecnego budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły (oświetlenie, utwardzone dojścia, miejsca postojowe dla samochodów, ogrodzenie).

Kwota kosztorysowa dla tego zadania wynosi 7 mln zł. W
związku z tym, że wartość tej inwestycji przekracza możliwości
finansowe Gminy, złożyliśmy w tym miesiącu wniosek do Programu Polski Ład na dofinasowanie tej inwestycji w 85% wartości kosztorysowej. Mam nadzieję, że tak ważne zadanie dla
społeczności naszej gminy uzyska wsparcie rządowe i niedługo
rozpoczniemy jego realizację.
Przedstawiam wizualizacje budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Modernizacja
ul. Brzozowej w Naramie

Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę ul. Brzozowej
w Naramie. W ramach prac wykonana zostanie modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 590 m wraz
z poszerzeniem jezdni do 5,50 m.
Wzdłuż całego odcinka drogi powstanie jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m wraz z kanalizacją opadową, połączony z istniejącym ciągiem pieszym. Przebudowane
zostanie także skrzyżowanie z drogą powiatową.

Zakres zadania uzupełnia przebudowa zjazdów oraz budowa kanalizacji technologicznej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach prac powstaną również nowe przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem. Wartość umowy z Wykonawcą to kwota 2 460 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 2 337 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia tej inwestycji to koniec września br.
Marek Kmita
Podinspektor w Referacie Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Tytuły honorowe
za wybitne zasługi dla Gminy Iwanowice

Na lutowej sesji Rady Gminy Iwanowice podjęto uchwałę dotyczącą nadania tytułów honorowych za wybitne zasługi
dla Gminy Iwanowice.
Osoby fizyczne i instytucje mogą zostać
uhonorowane za szczególne poświęcenie i ofiarność oraz wybitne zasługi dla
dobra mieszkańców Gminy Iwanowice
w szczególności w dziedzinie integracji
i ożywienia jej środowisk do aktywnego udziału w jej rozwoju, ratowania
pamiątek kultury narodowej, dbania o
środowisko przyrodnicze, rozwoju edukacji, propagowania zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do
wzrostu promocji Gminy w dziedzinie
życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.
Rada Gminy poprzez podjęcie uchwały
może wyróżnić nadaniem tytułu honorowego:
1) Zasłużony dla Gminy Iwanowice;
2) Zasłużony dla danego sołectwa z terenu Gminy Iwanowice.

Wniosek o przyznanie tytułu honorowego mogą składać:
1) Wójt Gminy Iwanowice;
2) Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice;
3) Radni w liczbie co najmniej 8 osób;
5) Organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia i inne instytucje działające
na terenie Gminy Iwanowice;
6) Grupa co najmniej 30 mieszkańców
Gminy Iwanowice.
Kapitułę nadającą honorowe tytuły
tworzą:
1) Przewodniczący Rady Gminy lub w razie nieobecności Przewodniczącego –
Wiceprzewodniczący, jako przewodniczący Kapituły;
2) Wójt Gminy Iwanowice;
3) Przewodniczący stałych komisji Rady
Gminy.
Regulamin nadawania tytułów honorowych oraz wnioski można pobrać ze
strony BIP Urzędu Gminy (zakładka
uchwały Rady Gminy).
1(57)/2022
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Bezpłatna linia autobusowa
Władysław - Michałowice

Od 1 kwietnia b.r. została uruchomiona bezpłatna linia autobusowa finansowana z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych oraz Gminy Iwanowice na trasie Władysław – Celiny–Sieciechowice – Biskupice – Iwanowice – Maszków – Wilczkowice - Michałowice. Na ten cel Gmina Iwanowice pozyskała kwotę 551 223 zł. Całkowita wartość
realizacji tej usługi w 2022 r. wyniesie 666 990,72 zł (kwota wynikająca z przetargu).
W dni robocze oferujemy 22 kursy (tam i z powrotem), natomiast w soboty, niedziele i święta tych kurów będzie 11. Do
Państwa dyspozycji będą dwa nowoczesne busy (niskopodłogowe i spełniające normy Euro 6), po 21 miejsc
siedzących. Przetarg na realizację tej usługi wygrała firma Transpol Z.M.P Mrugalscy- Spółka Jawna.

zniszczenia wyrobienie duplikatu będzie kosztowało 50 zł.
Karty będą do odbioru w Urzędzie Gminy lub u sołtysów.
W pierwszej kolejności będą wyrabiane dla mieszkańców
Władysława, Celin, Sieciechowic, Biskupic, Iwanowic, Maszkowa, Wilczkowic i Michałowic, w kolejnych miesiącach dla
mieszkańców pozostałych miejscowości gminy Iwanowice.

Aby otrzymać uprawnienia do korzystania z bezpłatnego trans- Kartę Mieszkańca należy mieć przy sobie i po wejściu do busa
portu publicznego przez cały rok, należy wypełnić wniosek przyłożyć do zamontowanego w pojeździe czytnika w celu poo otrzymanie Karty Mieszkańca Gminy Iwanowice. Warunkiem twierdzenia korzystania z przewozu na tej linii. Brak karty
otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie gminy Iwa- w trakcie przewozu będzie skutkował karami finansowymi w
nowice lub Michałowice oraz
przypadku kontroli. Osoby, które nie
WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z KOPIAMI
płacenie podatków w określownioskowały o wyrobienie karty mogą
1 STRONY FORMULARZA PIT ZA 2020 R.
nym Urzędzie Skarbowym, wykorzystać z przejazdów po wykupieLUB 2021 R. NALEŻY SKŁADAĆ NA DZIENNIK
nikającym z miejsca zamieszniu biletu u kierowcy w cenie 3 zł (biPODAWCZY URZĘDU GMINY IWANOWICE
kania (dla mieszkańców Iwanolet normalny).
wic jest to US w Proszowicach). LUB DO SKRZYNKI PODAWCZEJ WYSTAWIONEJ
PRZEZ BUDYNKIEM UG. MOŻNA TAKŻE
Poniżej prezentujemy rozkłady jazdy
WYSŁAĆ JE MAILEM NA ADRES:
W przypadku osób dorosłych,
na dni robocze, soboty, niedziele
SEKRETARIAT@IWANOWICE.PL
chcących bezpłatnie korzystać
i święta. Kursy są tak zaplanowane,
z komunikacji publicznej wnioaby mieszkańcy mogli natychmiast
sek o wydanie karty musi złożyć każdy dorosły mieszkaniec przesiąść się do autobusu MPK nr 307 (linia aglomeracyjna),
gminy Iwanowice, który pracuje, jest na rencie lub emerytu- jadącego w Krakowie ulicami: al. 29 listopada, Nowy Kleparz,
rze, prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą. W przy- aleje Trzech Wieszczy, Most Dębnicki, do Osiedla Podwapadku dzieci zamieszkujących wspólne gospodarstwo domo- welskiego.
we, wystarczy aby wniosek o wyrobienie im kart złożył jeden Uwaga! Przejazd z Michałowic do Krakowa oraz Krakowa do
z rodziców lub opiekunów prawnych. Wyrobienie karty prze- Michałowic linią 307 jest płatny zgodnie z taryfami określojazdu jest bezpłatne, natomiast w przypadku jej zgubienia lub nymi przez MPK.
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Ważnym elementem transportu publicznego będzie poza
dojazdem do i z Krakowa, możliwość szybkiego i bezpłatnego poruszania po terenie gminy Iwanowice. Zachęcam do korzystania z tej formy komunikacji podczas wyjazdów do sklepu, kościoła, szkoły, ośrodka zdrowia czy Urzędu Gminy. Kursów jest tak dużo, że łatwo i szybko można zaplanować bezpłat-

ny wyjazd oraz powrót. Warto korzystać z tej formy transportu,
bo warunkiem otrzymania dofinasowania na kolejne lata będzie duża liczba pasażerów, która w tym roku skorzysta z tej
formy komunikacji zbiorowej.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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Uchwały Rady
Gminy Iwanowice

22 grudnia 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła
się XL Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji
przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.

XL SESJA RADY GMINY IWANOWICE
Podjęto uchwałę w następującej sprawie:

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27
stycznia 2021 r.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2021-2035.
3) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku
budżetowego 2021 r.
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/333/2021 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 30 czerwca 2021 r. zmienionej uchwałą nr
XXXVIII/365/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego.
5) Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice na 2022 r.
6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2022-2035.
7) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej w roku 2022 z budżetu
Gminy Iwanowice na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury.
8) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr
III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Iwanowice.
9) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
10) w sprawie utworzenia linii komunikacyjnej autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwanowice i Michałowice w 2022 roku.
11) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenia zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego.
12) w sprawie ustalenia wysokości cen biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych.
13) w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Iwanowice
a Gminą Słomniki, w sprawie powierzenia Gminie Słomniki przez
Gminę Iwanowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającej na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2022-2024 Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego
Domu Samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
14) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr
III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Iwanowice na rok 2022.
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XLI SESJA RADY GMINY IWANOWICE

26 stycznia 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła
się XLI Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22
grudnia 2021 r.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2022-2035.
3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji
dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
4) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice.
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu
użytkowego położonego w Sieciechowicach, Rynek 2.

XLII SESJA RADY GMINY IWANOWICE

23 lutego 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła
się XLII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji
przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22
grudnia 2021 r.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2022-2035.
3) w sprawie wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu.
4) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Iwanowice w 2022 r.
5) w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych
przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Iwanowice.
6) w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Iwanowice.
7) w sprawie nadawania tytułów honorowych za wybitne zasługi
dla Gminy Iwanowice.
8) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Iwanowice na lata 2022-2025.
9) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.
Uchwały dostępne na:
iwanowice.pl > bip > rada > uchwały

Nowa flota w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Biskupicach
W lutym br. jednostka OSP w Biskupicach zmodernizowała flotę pojazdów, pozyskując dwa wozy bojowe do działań
ratowniczo – gaśniczych na terenie Biskupic oraz całej gminy.

Pierwszym wozem jest specjalny lekki pojazd oświetleniowy marki Intrall Lublin III o oznaczeniu SLOn w zabudowie “FPHU Poremski”, któremu został nadany numer operacyjny 327 K 44. Pojazd ten służył będzie do oświetlenia miejsca pracy przy różnego rodzaju zdarzeniach i działaniach. Samochód wyposażony jest
w m.in. hydrauliczny maszt oświetleniowy 6x1000W, stojaki
z dodatkowymi reflektorami, agregaty prądotwórcze marki Endress oraz Robin, a także przedłużacze bębnowe. Sprzęt ten został bezpłatnie przekazany z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Dotychczas użytkowany był w JRG nr 2 w Krakowie.
Drugim wozem, pozyskanym w dniu 11.02, jest samochód ratowniczo – gaśniczy marki Iveco Daily o oznaczeniu GLBARt
w zabudowie “ISS Wawrzaszek”, który przejmuje numer operacyjny z dotychczas użytkowanego przez jednostkę samochodu GLBA Mercedes-Benz L608D – 337 K 78. Do pojazdu przeniesiona została większość sprzętu używanego w poprzednim
pojeździe. Dodatkowo wyposażono go w nowo zakupiony
sprzęt, pozyskany z otwartego konkursu Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz środków własnych.
W skład wyposażenia wchodzą m.in. autopompa Kappa 125 o

wydajności 105 l/min. przy ciśnieniu 40 bar, linia szybkiego natarcia 60 m, zbiornik na wodę o poj. 1000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 l. Pojazd zaopatrzony jest
również w torbę medyczną R1, deskę ratowniczą z szynami “Kramera”, motopompę szlamową z akcesoriami, pilarki spalinowe,
narzędzia podręczne i specjalistyczne oraz podstawową armaturę pożarniczą. Samochód został zakupiony przez Gminę Iwanowice za kwotę 95 000 zł (27 812,78 zł – Fundusz Sołecki Biskupic, 67 187,22 zł – Budżet Gminy Iwanowice). Zaraz po zakupie, w samochodzie zostały wykonane m.in. niezbędne poprawki blacharsko – lakiernicze, remont masztu oświetleniowego,
wymiana oświetlenia roboczego. Pojazd ten dotychczas użytkowała jednostka KSRG OSP w Śmiłowicach.
Obydwa pojazdy zostały entuzjastycznie przyjęte podczas
Sprawozdawczego Zebrania Walnego w dniu 18.02.2022 r.
Mamy nadzieję, że nowe nabytki naszej straży będą służyć mieszkańcom gminy skutecznie i bezawaryjnie.
Piotr Nowak
Prezes OSP Biskupice

Harmonogramy
odbioru odpadów
od 1 stycznia
do 30 czerwca
2022 r.
Do połowy 2022 roku nie przewidujemy
zmiany w opłatach za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Przetarg na kolejny okres realizacji tej
usługi w Gminie Iwanowice zostanie
ogłoszony na początku przyszłego roku.
Nowa umowa z wykonawcą będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Częstotliwość odbioru odpadów nie ulega
zmianie.
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Budżet gminy na 2022 rok
Na grudniowej sesji Rady Gminy Iwanowice uchwalony został budżet gminy na 2022 rok. Względem
wielkości finansowych jakie założyliśmy w budżecie gminy na rok 2021 r. różnice są duże. Przede wszystkim zmniejszyły się dochody Gminy – o ponad 8,6 mln złotych co w części jest związane z przeniesieniem do ZUS od połowy 2022 r. świadczeń 500+ wypłacanych rodzicom.
O ponad 4 mln złotych zmniejszyły nam się także dochody
majątkowe, co oznacza, że w przyszłym roku zakończymy projekty z dofinansowaniem unijnym, a na kolejne musimy poczekać
co najmniej 2 lata. To co najbardziej niepokoi to niewielka różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W
2021 r. mieliśmy z tego tytułu nadwyżkę wynoszącą ok 3 mln
złotych.

kwotę 400 000 zł, a na działalność GCKiB ponad 600 000
złotych. Działalność Klubów Seniora wesprzemy kwotą 100 000
złotych, a na wsparcie dla organizacji pozarządowych przeznaczyliśmy kwotę 240 000 złotych. Na inwestycje przeznaczymy w tym roku ponad 8,5 mln złotych, w tym 2,37 mln
złotych to środki z Polskiego Ładu przeznaczone na modernizację ulicy Brzozowej w Naramie.

W bieżącym roku dopłacimy do subwencji oświatowej ponad
6,7 mln złotych, w tym przedszkola będą nas kosztowały ponad 3,27 mln złotych. Na dowozy uczniów do szkół przeznaczyliśmy ponad 0,5 mln złotych, na dofinansowanie do MPK

W celu szczegółowego zapoznania się z budżetem gminy Iwanowice na 2022 rok zapraszamy na stronę BIP https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,2016954,projekt-uchwalybudzetowej-gminy-iwanowice-na-2022-rok.html

W 2022 roku ta nadwyżka wyniesie jedynie około 0,5 mln
złotych. Oznacza to duże ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy. To z tych środków bowiem finansujemy m.in.
wkład własny do inwestycji dofinansowanych z środków unijnych czy krajowych.

Ponadto, wśród najważniejszych inwestycji jakie będziemy realizować w 2022 roku będą: budowa kanalizacji sanitarnej, opadowej i chodnika w Lesieńcu, budowa chodnika w Domiarkach,
modernizacja dróg gminnych m.in. w Celinach, Maszkowie, Iwanowicach Włościańskich, Sieciechowicach, Widomej.

Kanalizacja sanitarna w Sieciechowicach
- ul. Św. Jana

Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz chodnika w miejscowości Sieciechowice na ul.
Św. Jana.

W ramach powyższych prac został wykonany
kolektor kanalizacji sanitarnej o długości 1030
mb, kolektor kanalizacji opadowej o długości
811 mb oraz chodnik o pow. 1048 m2. Inwestycja została odebrana przez PINB i ma pozwolenie na użytkowanie.

Na wiosnę zostaną wykonane prace porządkowe przy poboczach. Także wiosną br. Zarząd
Dróg Powiatu Krakowskiego planuje wykonać
nową nawierzchnię asfaltową na tej drodze na
długości od Grzegorzowic po cmentarz.

Całkowita wartość robót zrealizowanych
na zlecenie gminy Iwanowice wyniosła ponad
1 250 000 zł.
W celu podłączenia się do kanalizacji sanitarnej
mieszkańcy proszeni są o kontakt się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Nad Dłubnią”
Sp. z o.o. w celu uzyskania warunków przyłączeniowych.
10
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Gminny Magazyn Darów

Dziękujemy za wszelkie dary jakie do tej pory przekazaliście na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Od 7 marca br.
należy dostarczać je do dwóch gminnych magazynów zlokalizowanych w remizach OSP w Widomej i Krasieńcu Starym.

Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami, w celu ustalenia terminu odbioru przekazywanych produktów.
OSP Krasieniec 508 834 029
OSP Widoma 604 447 309

Dary będą przekazywane potrzebującym uchodźcom w naszej
gminie lub do magazynu powiatowego w Sieborowicach. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!
LISTA PRODUKTÓW POTRZEBNYCH UCHODŹCOM:

Odzież i okrycie:
4 Koce zwykłe i termiczne 4 Materace
4 Płaszcze przeciwdeszczowe 4 Śpiwory
4 Kołdry 4 Ręczniki
4 Wodoodporne podkładki pod materac do spania

Żywność:
4 Woda, soki 4 Olej 4 Kawa, herbata
4 Kasza, ryż 4 Mąka 4 Sól 4 Musztarda
4 Żywność do szybkiego przygotowania
4 Batony 4 Bakalie, orzechy 4 Konserwy mięsne i rybne

Pomagamy uchodźcom
z Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy,

Dziękuję wszystkim angażującym się w pomoc obywatelom Ukrainy. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu
w marcu br. udało się przygotować 55 miejsc noclegowych w trzech budynkach użyteczności publicznej.
W szczególności chciałbym podziękować druhnom i druhom z OSP Iwanowice i OSP Maszków, KGW z Iwanowic i Maszkowa, członkom Poskwitowskiego Stowarzyszenia Na Błonie, Komendantowi Gminnemu OSP Grzegorzowi Szydło, jednostkom OSP, które wspierały zbiórkę darów w szczególności OSP Krasieniec i OSP Widoma, szkołom z terenu naszej gminy.

Na FB utworzyliśmy publiczną grupę Gmina Iwanowice – pomoc
dla Ukrainy www.facebook.com/groups/1074811960047948 Zapraszamy do niej wszystkich chętnych do pomocy – tam można
dzielić się informacjami. To ma być platforma wymiany pomiędzy osobami potrzebującymi i darczyńcami, tam też znajdziecie
najważniejsze informacje od nas.
Dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-

4 Makarony, płatki śniadaniowe
4 Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerze, sztućce, kubki (silikon spożywczy lub plastik)

Środki higieny i czystości:
4 Bielizna damska, męska, dziecięca
4 Chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane
4 Dezodoranty 4 Gąbki kąpielowe
4 Grzebienie, szczotki do włosów
4 Maseczki filtrujące lub jednorazowe
4 Papier toaletowy, ręczniki papierowe
4 Podpaski 4 Pasta do zębów 4 Szczoteczki do zębów
4 Pampersy 4 Pieluchy dla dorosłych
4 Płyny do kąpieli, mydło
4 Ręczniki kuchenne, ręczniki z mikrofibry
4 Środki dezynfekujące 4 Worki na śmieci

Inne:
4 Zapałki 4 Oświetlenie, w tym latarki
4 Świece 4 Zestawy pierwszej pomocy 4 Baterie, powerbanki
4 Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Oświatowych w Widomej, uruchomiliśmy subkonto w Banku
Spółdzielczym w Iwanowicach. Dzięki uprzejmości Banku, konto zostało zwolnione z jakichkolwiek opłat. Z góry dziękujemy za
wszelkie wpłaty. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone
na bieżące potrzeby uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Iwanowice. Będziemy Państwa informować o wszelkich wydatkach jakie poczynimy z tych zebranych pieniędzy. Mieszkańców
chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na subkonto Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej
nr konta do zbiórki: 48 8614 0001 0020 0001 5176 0010.
Chcielibyśmy także skoordynować działania związane ze zbiórką
darów dla potrzebujących, w pierwszej kolejności przeznaczając
je dla osób, które dotrą do naszej gminy. Wszystkich chętnych,
którzy zechcą wesprzeć obywateli Ukrainy, prosimy aby dostarczali
produkty do wyznaczonych punktów, tj. remiz OSP w miejscowościach: Widoma (tel. 604 447 309), Krasieniec Stary (tel. 508
834 029).
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za okazane serce i solidarność z osobami potrzebującymi. Pamiętajmy, że to Ukraina
wzięła na siebie ciężar odparcia agresora i nie możemy temu biernie się przyglądać. Pomagając obywatelom Ukrainy pomagamy
pośrednio także sobie.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
1(57)/2022
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Kluby Seniora w Gminie Iwanowice
Na terenie Gminy Iwanowice od 2019 r. prowadzą swoją działalność Klub Seniora w
Poskwitowie Starym z filią we Władysławie,
a rok później rozpoczął również swoją działalność Klub Seniora w Damicach.

Funkcjonowanie klubów jest realizowane w ramach ministerialnego programu „Senior +” na lata
2015-2020, który został skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego, a jego głównym celem
było zwiększenie aktywnego uczestniczenia w
życiu społecznym osób starszych. Projekt kierowany jest do osób aktywnych powyżej sześćdziesiątego roku życia. Na zajęcia organizowane
w ramach Senior + uczęszcza aktualnie blisko 115
seniorów. Zajęcia są organizowane raz w tygodniu w formie stacjonarnej, a drugi raz online. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana, począwszy od kulturalnej, kulinarnej, po zajęcia plastyczne i rekreacyjno – sportowe. Wspólnie ob-
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chodzone są święta okolicznościowe. Seniorzy bawią się razem również podczas wieczorków organizowanych m.in. z okazji imienin Członków
Klubów.
Poprzez funkcjonowanie klubów na terenie naszej gminy wychodzimy naprzeciw potrzebom i
oczekiwaniom naszych seniorów, przyczyniając
się w ten sposób do ich aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dotacje dla klubów
sportowych w 2022 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Iwanowice z dnia 21 stycznia 2022
r. udzielono dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwanowice w 2022 r. Na ten
cel przeznaczono kwotę 100 000 zł.

Wsparcie finansowe w 2022 r. przyznano dla następujących
klubów:
l dla Ludowego Klubu Sportowego Czarni’03 Grzegorzowice
dotacja w wysokości 22.000,00 zł na projekt pod nazwą ,,Piłka
całym naszym życiem”;

Program - Korpus
Wsparcia Seniorów

Szanowni Państwo, ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej
państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów
niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z
utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

l dla Ludowego Towarzystwa Sportowego „Novi” Narama dotacja w wysokości 28.000,00 zł na projekt pod nazwą: „Sport
to zdrowie 2022”;
l dla Ludowego Klubu Sportowego ,,Orzeł’’ dotacja w wysokości 50.000,00 zł na projekt pod nazwą ,,Orle zdrowie dla
rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Iwanowice”.

finansowanej ze środków publicznych.
Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych technologii
w tym obszarze. "Opieka na odległość" gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora - zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów
w miejscu zamieszkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach,
w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie
na rok 2022 realizowanym w ramach środków zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza ro- będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku
zeznanie potrzeb w środowisku lokalnym. Gmina Iwanowice trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarplanuje przystąpienie do promowego, znajdującego się na
CELEM PROGRAMU JEST ZAPEWNIENIE USŁUGI
gramu „Korpus Wsparcia Seopasce, umożliwi połączenie
WSPARCIA NA RZECZ SENIORÓW W WIEKU 65 +
niorów” w ramach modułu II.
się z gotową do interwencji
PRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG WYNIKAJĄCYCH
centralą.
Z
ROZEZNANYCH POTRZEB NA TERENIE GMINY,
„Opieka na odległość” jest noWPISUJĄCYCH SIĘ WE WSKAZANE W PROGRAMIE
woczesną formą sprawowania
Adresatami programu są senioOBSZARY. PONADTO POPRAWA POCZUCIA
opieki nad osobami starszymi,
rzy w wieku 65 lat i więcej, któBEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI
chorymi, po przebytych zabierzy mają problemy z samodzielSAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA
gach medycznych, z nienym funkcjonowaniem ze
W
MIEJSCU
ZAMIESZKANIA OSÓB STARSZYCH
pełnosprawnościami, którzy
względu na stan zdrowia, proczasowo lub na stałe wymagają PRZEZ DOSTĘP DO TZW. „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”. wadzący samodzielne gospowsparcia w codziennym funkdarstwa domowe lub mieszcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla osób kający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im
samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodo- wystarczającego wsparcia.
bowych i korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których
nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe mo- Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny!!!
nitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym Chęć uczestnictwa w Programie należało zgłosić do Gminnego
pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej Ośrodka Pomocy Społecznej do 11 lutego 2022 r.
1(57)/2022
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Młodzieżowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze

W dniu 22 stycznia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Widomej odbyły się I Gminne Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gminie Iwanowice. W zawodach wzięły udział 4 drużyny dziewczęce
i 7 drużyn chłopców z siedmiu jednostek OSP. W sumie
w zawodach wzięło udział 54 członków MDP.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
- w grupie dziewcząt - Julia Siuta z MDP Sieciechowice z wynikiem 34,16 pkt;
- w grupie chłopców – Franciszek Chmiel z MDP Iwanowice
z wynikiem 31,95 pkt.
Natomiast zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostali: w grupie dziewcząt MDP Sieciechowice, natomiast w grupie
chłopców – MDP Poskwitów.

Pozostałe miejsca w klasyfikacji drużynowej przedstawiają się
następująco.

Grupa dziewczęta:
II miejsce MDP Poskwitów, III miejsce MDP Celiny, IV miejsce MDP Narama.
14
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Grupa chłopców:
II miejsce MDP Narama, III miejsce MDP Iwanowice, IV
miejsce MDP Sieciechowice, V miejsce MDP Grzegorzowice
(starszy rocznik), VI miejsce MDP Krasieniec Stary, VII miejsce MDP Grzegorzowice (młodszy rocznik).

Dziękujemy władzom poszczególnych jednostek OSP za
przygotowanie młodzieżowych drużyn do zawodów. Poszczególnym MDP gratulujemy zaangażowania i pięknej,
sportowej rywalizacji. Zwycięzcom natomiast życzmy sukcesów na szczeblu powiatowym, gdzie będą reprezentować naszą gminę.
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Skup lasów i terenów pod zalesianie

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (t.j.
Dz.U.2021, poz. 1275) kierownik
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesiania lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.
Powyższe informacje dotyczą lasów lub gruntów przeznaczonych
do zalesienia zlokalizowanych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Miechów, które można sprawdzić na portalu Banku Danych o Lasach pod adresem
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty
w szczególności w przypadku:
1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego
w zarządzie lasów państwowych;
2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesiania lub innego gruntu lub nieruchomości;
3. regulacji granicy polno-leśnej.
Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki:
l w powszechnej ewidencji gruntów i budynków grunt figuruje
jako las (Ls), a jeżeli grunt jest użytkiem rolnym to musi być
przeznaczony do zalesiania (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o możliwym
zalesieniu);
l grunt musi mieć uregulowany stan prawny (m. in. mieć założoną
księgę wieczystą) i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich;

Dofinansowanie do zajęć
sportowych

Kwotę 100 000 zł przeznaczyliśmy z budżetu gminy na zorganizowanie w b.r. pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, wspierających sport, alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz
działania profilaktyczne promujące trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia. Kwota przeznaczona na dotacje pochodzi z środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Iwanowice uchwalonego na lata 2022-25.
16
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l granice gruntu są ustalone (np. przez uprawnionego geodetę), widoczne w terenie oraz występuje brak sporów granicznych.

Zgłoszenia chęci sprzedaży gruntu należy dokonać poprzez
złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku/oferty sprzedaży
(plik do pobrania wniosku znajduje się na stronie internetowej
Nadleśnictwa Miechów
www.miechow.krakow.lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Zakup
lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień).

Do wniosku/oferty sprzedaży lasu lub gruntu przeznaczonego
do zalesienia należy przygotować:
1. kopię Księgi Wieczystej / Aktu Notarialnego;
2. kopię wypisu z ewidencji gruntów;
3. kopię mapy ewidencyjnej z ewidencji gruntów;
4. kopię wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5. kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6. kopię uproszczonego planu urządzenia lasu;
7. oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych;
8. oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realna wartość gruntu zostaną ustalone przez rzeczoznawcę
majątkowego.

WAŻNE!

l Priorytetem objęte są grunty przylegające bezpośrednio do
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.
l Realizacja procedury kupna lasu lub gruntu przeznaczonego
do zalesienia możliwa będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej
na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów.
l Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę
nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W razie pytań - jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów
przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt
z Nadleśnictwem Miechów pod nr tel. 41 382 50 50
lub przez adres e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
Wsparcie finansowe otrzymały:
l Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” NARAMA
- 15 000,00 zł
l Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Iwanowice - 50 000,00 zł
l Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Sportu na projekty
realizowane w ramach Iwanowickiej Akademii Futbolu
- 25 000,00 zł
l Ludowy Klub Sportowy CZARNI`03 Grzegorzowice
- 10 000,00 zł

Już wkrótce poszczególne kluby przedstawią swoją ofertę zajęć i rozpoczną rekrutację do projektów. Zapraszamy dzieci
i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Transport DOOR - TO – DOOR
Usługa indywidualnego transportu

Gmina Iwanowice realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Iwanowice”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez PFRON.
Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Iwanowice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub
tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, oraz tych którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego
i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Usługa umożliwia dojazd m.in. do przychodni, placówki rehabilitacyjnej, apteki, na spotkania i uroczystości gminne i lokalne, spotkania integracyjne (w tym zajęcia w Klubach Seniora), a także po-

II Halowe Zawody MDP
Powiatu Krakowskiego
26 lutego b.r. na hali sportowej w Słomnikach odbyły się
II Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Krakowskiego. W zmaganiach wzięło udział
10 teamów dziewczęcych i 9 chłopięcych, co daje
liczbę niemal 100 osób zrzeszonych w formacjach
młodzieżowych OSP!
Gminę Iwanowice w tej imprezie reprezentowały drużyna
dziewcząt z Sieciechowic w składzie: Julia Siuta, Julia Kaczmarek, Anna Kaczmarek, Maja Hulist, Justyna Bałazy, Ewelina Natkaniec oraz drużyna mieszana z Poskwitowa w składzie Artur Bednarczyk, Kacper Ogar, Filip Tomczyk, Krzysztof
Słota, Klaudia Ciaranek. W kategorii indywidualnej pod uwa-

zyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz załatwienie spraw urzędowych czy dojazd do biblioteki.
Usługa uruchomiona jest od maja 2021 roku i w okresie trwania projektu tj. do grudnia 2022 r, dla uprawnionych osób będzie
świadczona nieodpłatnie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach pod numerami telefonów: 12 388-40-03 (wew.35) oraz 506-971-993.

gę brane były poszczególne rezultaty wszystkich uczestników
startujących w zawodach powiatowych oraz dodatkowo wyniki startujących jednoosobowo zwycięzców eliminacji na
szczeblu gminnym.
Wśród obecnych w trakcie zmagań sportowych gości znaleźli
się między innymi Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Nowak, Starosta Powiatu Krakowskiego
Pan Wojciech Pałka, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego i
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Leszek Zięba,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Pan Marek Piekara, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan
Jerzy Stopa oraz Burmistrz Gminy Słomniki Pan Paweł Knafel. Sędzią głównym zawodów był Pan Jakub Deryło.
W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt zwyciężyła Maja Hulist z OSP Sieciechowice, drugie miejsce zajęła Klaudia Ciaranek z OSP Poskwitów.
W kategorii chłopców drugą lokatę zdobył Franciszek Chmiel
z OSP Iwanowice.
W zestawieniu drużynowym wśród dziewcząt najlepsze okazały się reprezentantki Sieciechowic.
Wojciech Siuta
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Informacja na temat dodatku osłonowego

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku
osłonowego to:
l w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 2 100,00 zł na osobę,
l w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę;
Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 ze zm.).
W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której
mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wysokość dodatku:
l 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych
jednoosobowych,
l 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych
2-3 osobowych,
l 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych
4-5 osobowych,
l 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

WAŻNE

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, świadczenie
jest podwyższone i dopłata wynosi:
l 500 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych jednoosobowych,
l 750 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych 2-3 osobowych,
l 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych 4-5 osobowych,
l 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych co najmniej 6 osobowych.
18
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Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można
dokonać elektronicznie poprzez stronę internetową
https://zone.gunb.gov.pl lub papierowo wypełniając dokument i składając go w Urzędzie Gminy.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać w okresie od 01
stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
l elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
l tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Iwanowicach, ul. Ojcowska 11, 32-095
Iwanowice Włościańskie.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można zyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach
pod numerem telefonu: 12 388 40 03, w. 28.

Zasiedzenie nieruchomości – krok po kroku

Często zdarza się, że w posiadaniu naszych rodzin znajdują się nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego. Działki te uprawiane są jako rolne czy też korzystamy z nich w inny sposób, jednakże w księgach wieczystych jako właściciele wpisane są inne osoby.
W takich sytuacjach warto zadbać o to aby oprócz fizycznego posiadania nieruchomości stać się także jej pełnoprawnym
właścicielem. W tym celu koniecznym jest złożenie do Sądu
Rejonowego wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez
zasiedzenie.
Uzasadniając wniosek musimy wykazać, że:

l Jesteśmy w samoistnym posiadaniu działki tzn., że władamy nią jak właściciel

l Posiadanie trwa co najmniej – 20 lat jeżeli nabyliśmy posiadanie w dobrej wierze (chodzi o uzasadnione przekona-

nie, że działka jest naszą własnością) lub – 30 lat jeżeli weszliśmy w posiadanie w złej wierze (pomimo wiedzy, że działka
ma innego właściciela objęliśmy ją w posiadanie).

Powyższe okoliczności musimy wykazać odpowiednimi dowodami. Najczęściej są to świadkowie, którzy potwierdzą przed
Sądem posiadanie przez wnioskodawcę nieruchomości przez
wymagany okres. Pomocne mogą być także potwierdzenia
zapłaty podatku za tę działkę.

We wniosku musimy podać dane tj. imię i nazwisko oraz adres osoby, która jest właścicielem działki oraz dokonać opłaty
sądowej. Na chwilę obecną opłata ta wynosi 2.000 zł. Warto wiedzieć, że można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, składając
odpowiedni wniosek oraz wykazując, że
ze względu na ciężką sytuację materialną nie jesteśmy w stanie uiścić opłaty.
Średnio, sprawa sądowa o stwierdzenie
nabycia nieruchomości przez zasiedzenie
trwa rok, czasami dwa lata jednakże zdarzają się przypadki, w których trwa to o
wiele dłużej.

Po uzyskaniu postanowienia Sądu stwierdzającego zasiedzenie konieczne jest
dopełnienie jeszcze dwóch formalności:
złożenie wniosku o wpis prawa własności
w księdze wieczystej oraz zgłoszenie
faktu nabycia nieruchomości w Urzędzie
Skarbowym.

Kochani Juromaniacy!
Trwają nabory na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w LGD Jurajska Kraina!

Oferujemy 50 000 zł dotacji na założenie firmy, oraz refundację 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 90 000 zł, dla istniejących firm, które zatrudnią pracownika na pełen etat. Oferta dla osób ubezpieczonych w ZUS.
Z propozycji mogą skorzystać osoby zamieszkujące na terenie LGD (Gminy Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa,
Jerzmanowice-Przeginia) oraz firmy zarejestrowane lub po-

Natalia Trzaska
Adwokat

siadające filię na tym terenie.
Do 12 kwietnia możesz złożyć wniosek. Nie zwlekaj! Szczegóły i wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdziesz na naszej stronie www.jurajskakraina.pl

Masz pytania? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa pod numerem: 12 380 10 61, lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.
Szkolnej 4 w Skale w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do
piątku.
Zapraszamy!
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Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
dla obywateli Ukrainy

Повiдомлення Кракiвської Установи Працi для громадян
України.
Тяжка соцiально-побутова ситуацiя громадян Украiни
являється основою для пошуку навiть короткострокової,
екстреної роботи, також в гнучких формах, в ненормованому
обсязi i не обов'язково вiдповiдної до освiти чи професiї.
Роботодавцiв, якi можуть запропонувати роботу для
громадян України, просимо звертатися до Допомоги з
Зайнятостi.
Заявки можно подавати:
e-mail: uppkukraina@uppk.pl
tel: 12 299 74 92; 509 656 790, 783 900 916; 783 900 977, 783
900 979, 798 749 644
Допомога iнформацийна для iноземцiв
Iнформацiя о можливостях пошуку роботи i формах
допомоги для громадян України:
l UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21,
tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;
l UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1,
tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;
l UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17,
tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977
l UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64,
tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

Клуби для зустрiчей
Видiленi мiсця для зустрiчей для громадян України, пiд час
яких можна буде порозмовляти з радниками, психологами,
юристами чи представниками установ. У клубi буде
органiзований дитячий куточок.
Клуб буде дiяти в кожну середу починаючи вiд 9 березня
2022 року вiд 15.00 до 19.00.
Клуби для зустрiчей:
l Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków
ul. Mazowiecka 21, IX piętro
l Klub Spotkań w Krzeszowicach – Filia w Krzeszowicach,
Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
l Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17,
Skawina
l Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach,
Słomniki, ul. Kościuszki 64

Kлуби Працi
Заняття в клубi працi будуть органiзованi що понедiлок,
починаючi вiд 14 березня 2022р. вiд 10.00 до 14.00.
l Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków
ul. Mazowiecka 21, IX piętro
l Klub Pracy w Krzeszowicach – Filia w Krzeszowicach,
Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
l Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17,
Skawina
l Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki,
ul. Kościuszki 64
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Przystępujemy do budowania
Pogotowia Zatrudnieniowego
dla Obywateli Ukrainy

Trudna sytuacja socjalno-bytowa
Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach,
w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej
z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.
Prosimy o zgłaszanie się pracodawców, którzy będą mieli do zaoferowania pracę dla obywateli Ukrainy. Zgłoszenia do Pogotowia
Zatrudnieniowego można dokonywać e-mailem: uppkukraina@uppk.pl lub telefonicznie: 12 299 74 92; 509 656 790, 783
900 916; 783 900 977, 783 900 979, 798 749 644

Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców
Doradcy Klienta będą udzielać bieżących informacji o możliwości
podjęcia zatrudnienia oraz formach pomocy z których będą mogli skorzystać Obywatele Ukrainy
l UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21,
tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 916, tel. 509 655 985;
l UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1,
tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 979;
l UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17,
tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977
l UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64,
tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664

Kluby Spotkań
Wydzielone miejsca do wspólnego spotkania się Obywateli (Obywatelek) Ukrainy, podczas których będzie można porozmawiać
z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami lub przedstawicielami instytucji.
Przy Klubie zorganizowany będzie „Kącik Malucha”, w którym
będą przygotowane atrakcje dla dzieci.
Klub będzie organizowany w każdą środę począwszy od 9 marca 2022 roku w godzinach od 15.00 do 19.00
l Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków
ul. Mazowiecka 21, IX piętro
l Klub Spotkań w Krzeszowicach – Filia w Krzeszowicach,
Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
l Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17,
Skawina
l Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki,
ul. Kościuszki 64
Kluby Pracy
Zajęcia w Klubie Pracy będą organizowane w każdy poniedziałek
począwszy od 14 marca 2022 roku w godzinach od 10.00 do
14.00
l Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie,
Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro
l Klub Pracy w Krzeszowicach – Filia w Krzeszowicach,
Krzeszowice, ul. Kolejowa 1
l Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie,
ul Ogrody 17, Skawina
l Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach,
Słomniki, ul. Kościuszki 64

Pomoc obywatelom Ukrainy
Główne założenia ustawy
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie dnia 12 marca 2022
roku została wprowadzona Ustawa „o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Założenia w zakresie pobytu
1.

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża bezpośrednio z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. uznaje się za legalny przez
18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już
mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
2.

Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas
kontroli granicznej.
W innym przypadku pobyt obywatela w naszym kraju rejestrowany będzie po złożeniu wniosku w organie gminy o nadanie numeru PESEL. Organ gminy wydaje potwierdzenie
złożenia wniosku.
3.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest lub był
uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt
czasowy. Obywatel Ukrainy będzie musiał złożyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie wcześniej niż
przed upływem 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu do Polski,
a nie później niż w okresie 18 miesięcy od tej daty. Zezwolenie
będzie udzielane na jego wniosek jednorazowo na okres 3 lat
licząc od dnia wydania decyzji. Jest on wtedy uprawniony do
wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Założenia w zakresie rynku pracy
1.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień
od 24 lutego 2022 r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który
aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie
pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
2.

Pracodawca ma jeden obowiązek - zgłosić fakt podjęcia pracy
przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy
poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od
podjęcia pracy.

3.

Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc
legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy
zgłoszenie opisane w punkcie 2.
4.

W ustawie wprowadzono regulacje zgodnie z którymi obywatele
Ukrainy przebywający na terytorium RP legalnie na podstawie
specustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach
jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności
gospodarczej będzie uzyskanie numeru PESEL.

Założenia w zakresie rejestracji w urzędzie
1.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień
od 24 lutego 2022 roku oraz każdy obywatel Ukrainy, który
aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się
w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się również osoby starsze tj. kobiety powyżej
60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
2.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Zaprojektowane regulacje
umożliwiają obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz umożliwiają
skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
3.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny,
uprawniony jest do bezpłatnej opieki medycznej (bez konieczności rejestracji w powiatowym urzędzie pracy wyłączenie celem
zgłoszenia do ubezpieczenia).
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Opracowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (stan prawny na dzień 16.03.2022 r.)
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Nazwy ulic
w Celinach

GMINA
IWANOWICE

Centrum rekreacyjne i boiska sportowe w Celinach

Widok na Celiny

Miejscowość położona w północnej części Gminy Iwanowice, na pograniczu Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Trudno znaleźć
źródła historyczne, które traktują o początkach Celin.

Krótkie wzmianki encyklopedyczne podają, że w 1880 roku
dobra sąsiedniej miejscowości Sieciechowice składały się z folwarków: Sieciechowice, Celiny, Wielki Dół, Lesieniec i Nowy Folwark. Folwark Celiny liczył: 140 mórg gruntów ornych
i ogrodu, 1 morgę pastwisk, 4 morgi nieużytków i 6 budynków
drewnianych. Właścicielami wspomnianych dóbr byli Reyowie.
Jak głosi legenda, córka dziedzica dóbr sieciechowskich – Celina, szczególnie upodobała sobie dwór, który zbudowano
pod lasem na terenie wchodzącego w skład folwarku. Lubiła w
nim przebywać, stąd też na jej cześć folwark nazwano Celiny.
Prawdopodobnie w latach 70-tych XIX wieku Celiny i okoliczne miejscowości nawiedziła zaraza. Ówczesne władze nakazały
pochówek osób „zarażonych” na cmentarzu cholerycznym, który znajdował się w miejscu opuszczonym i oddalonym od Celin – na Wielkim Dole. Do dzisiejszego dnia zachowały się cztery mogiły. Po rozbiorach Polski Celiny znalazły się pod zaborem
rosyjskim. W 1913 roku w Celinach
została założona szkoła, na której
otwarcie zezwolenia udzieliły władze
rosyjskie. Zajęcia lekcyjne odbywały się
w pomieszczeniach wynajmowanych
od miejscowych gospodarzy. Po 25 latach, w roku 1938 oddano budynek
szkoły w stanie surowym. Wtedy też
szkołę dwuklasową zreorganizowano
w szkołę z sześcioma oddziałami. Okres
wojny i okupacji był bardzo trudny dla
mieszkańców.
W pobliskim lesie stacjonowali partyzanci. Szkoła działała z okrojonym Kaplica w Celinach
programem nauczania, na jaki zezwalał okupant. Latem 1943 roku, w nocy, na terenie Celin dokonano egzekucji 9 Polaków, w tym dwójki małych dzieci oraz
dwóch kobiet. Jedna z nich była w ciąży. Zwłoki rozstrzelanych
polecono miejscowemu sołtysowi pogrzebać obok domu, w którym egzekucja została dokonana. Po zakończeniu wojny przeprowadzono ekshumację zwłok, a szczątki ciał zamordowanych
przeniesiono na cmentarz w Sieciechowicach i Wysocicach.
17 lipca 1947 roku mieszkańcy Celin założyli Ochotniczą Straż
Pożarną. Fundusze na potrzebny sprzęt przeciwpożarowy
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Remiza OSP Celiny

oraz umundurowanie i późniejszą budowę remizy, pozyskiwano z działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Teatralnego,
stworzonego przez strażaków. Budowę remizy ukończono
w 1960 roku. W 1989 roku, ze składek mieszkańców Celin i
środków własnych straży, miejscowa OSP otrzymała sztandar,
który po poświęceniu został przekazany druhom. Obecnie budynek remizy został rozbudowany, a straż posiada niezbędny
do prowadzenia akcji ratowniczych sprzęt.

W 1980 roku za namową ówczesnego wikariusza parafii Sieciechowice powstał pomysł budowy kaplicy w Celinach. Dwa
lata później dokonano uroczystego wmurowania i poświęcenia
kamienia węgielnego pod budowę kaplicy, a w 1985 roku poświęcono ołtarz główny. W kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy znajdują się trzy ołtarze:
Ołtarz Główny ze sceną ukrzyżowania Jezusa oraz ołtarze boczne Chrztu Pańskiego
i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 2021
roku dzięki ofiarności mieszkańców Celin
i Władysława, a także sponsorów, przy kaplicy
wybudowano dzwonnicę z trzema dzwonami. Na terenie Celin można napotkać wiele kapliczeki przydrożnych krzyży, związanych
z historią miejscowości i mieszkańców.
W ostatnich latach oddano w Celinach do
użytku świetlicę wiejską. Powstał także kompleks boisk sportowych przy szkole podstawowej, której budynek rozbudowano, dodając
nowe skrzydło.
Celiny – działające instytucje:
l Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko, rok zał. 1913
l Ochotnicza Straż Pożarna, rok zał. 1947
l Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej
l Zespół Śpiewaczek Ludowych „Celinianki”
l Koło Gospodyń Wiejskich
l Świetlica Wiejska.

Mieszkańcy Celin na zebraniach wiejskich wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości. Stosowaną uchwałę w tym zakresie podjęła Rada Gminy Iwanowice. Poniżej prezentujemy plan ulic dla Celin.
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Lodowisko w Sieciechowicach
- podsumowanie sezonu 2021/2022

Sezon zimowy na lodowisku w Sieciechowicach został zakończony, więc pora na krótkie podsumowanie.

jak Olkusz czy Miechów w tym roku nie zdecydowały się otworzyć ślizgawek, przez co bardzo dużo amatorów łyżwiarstwa
z tych powiatów skorzystała z naszej oferty. Największą frekwencję oprócz weekendów notowaliśmy podczas ferii zimowych, kiedy to nasze lodowisko odwiedzało nawet ok. 250 osób
„Biały Orlik” w minionym już sezonie czynny był z przerwa- dziennie. Na podstawie sprzedanych biletów można szacować,
mi przez 43 dni, tj. od 26 grudnia 2021r. do 6 lutego 2022 r. że w tym roku nasze lodowisko odwiedziło około 4300
Niekorzystne warunki atmosferyczne i zbyt wysokie jak na tę łyżwiarzy (w tym około 800 osób korzystających z Karty Dużej
porę roku temperatury uniemożliwiły dłuższe funkcjonowa- Rodziny). Liczba ta mogła być większa lecz decyzja władz o
nie lodowiska.
przejściu dzieci i młodzieży na naukę zdalną
NA PODSTAWIE SPRZEDANYCH
Początek sezonu był udany, długi rozspowodowała odwołanie rezerwacji szkolBILETÓW MOŻNA SZACOWAĆ,
brat ze sportami zimowymi, przy braku
nych, których realizacja zaplanowana była
ŻE W TYM ROKU NASZE
śniegu i braku możliwości korzystania
po feriach. Rada na przyszły rok dla tych
ze stoków narciarskich sprawił, że LODOWISKO ODWIEDZIŁO OKOŁO szkół, aby nie zwlekały z przyjazdem na lo4300 ŁYŻWIARZY
łyżwiarze wyjątkowo chętnie oblegali
dowisko do ostatniej chwili;) Podobnie jak
- W TYM OKOŁO 800 OSÓB
taflę lodowiska. Duża frekwencja szczew latach ubiegłych odwiedzały nas w tym
KORZYSTAJĄCYCH
gólnie w weekendy spowodowana była
sezonie szkoły i organizacje pozarządowe
Z KARTY DUŻEJ RODZINY.
brakiem decyzji o uruchomieniu lodoz sąsiednich gmin: Gołczy, Skały oraz
wisk w okolicy. Tak duże aglomeracje
Słomnik. Jest to najlepszy dowód na to, że
taka inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, i która wpisała się już
na stałe w kalendarz zimowych atrakcji naszej Gminy.
Zalety jazdy na łyżwach nie sprowadzają się tylko do korzyści zdrowotnych – łyżwiarstwo, oprócz tego, że wzmacnia ciało,
jest doskonałą formą relaksu i sposobem na aktywne spędzanie
czasu z rodziną i znajomymi. Jazda na łyżwach stwarza okazję do poznania nowych osób, pozwala zapomnieć o stresie, napięciach i daje mnóstwo pozytywnej energii. Co więcej, żeby
zacząć jeździć, nie trzeba być wysportowanym – łyżwy nadają
się zarówno dla młodych, jak i dla starszych osób o różnej kondycji fizycznej.
Wszystkim, którzy w tym okresie korzystali z lodowiska serdecznie dziękujemy. Do wspólnej zabawy na łyżwach powrócimy 26 grudnia. Do zobaczenia!
Szymon Wesołowski
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Centrum Rozwoju
„Planeta Marzeń”

Placówka Wsparcia Dziennego „Planeta Marzeń”
w Grzegorzowicach od prawie roku jest prowadzona
przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, które od ponad
20 lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomocą
obejmuje dzieci i młodzież oraz rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Misją Stowarzyszenia jest integracja osób zdrowych i z orzeczeniami o niepełnosprawności. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi pięć placówek, w których realizuje dziewięć działań finansowanych z różnych źródeł. Są to placówki w Kłaju, Szarowie,
Brzeziu, Niepołomicach i Grzegorzowicach Wielkich.
Współpraca z Gminą
Iwanowice rozpoczęła
się od prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Marzeń”
w formie świetlicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rodziców
w placówce znajduje
wsparcie około 15 podopiecznych. Codzienne zajęcia są tematycz-

oraz sprawnościowe.
Wszystkie proponowane działania są bardzo
chętnie podejmowane
przez dzieci.

Dotychczasową pracę
placówki
finansuje
w całości Gmina Iwanowice. Pełne zrozumienie naszej intencji
zaowocowało rozszerzającą się współpracą.
Obecnie z funduszy
Gminy jest prowadzony
remont parteru budynku byłej szkoły w Grzegorzowicach Wielkich. Powstają sale
do zajęć rehabilitacyjnych, nowa sala do prowadzenia świetlicy oraz sala przedszkolna.

Świetlica tak jak do tej pory będzie prowadziła zajęcia z dziećmi z terenu naszej Gminy. Zajęciami rehabilitacyjnymi zostanie
objętych 18 dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast przedszkole, które będzie miało charakter
placówki integracyjnej wesprze rodziny i dzieci niepełnosprawne jak też dzieci zdrowe.

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zostaną objęte zajęciami w ramach wczesnej profilaktyki.
Powstające placówki będą posiadały nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażoną w atDZIĘKI WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI
rakcyjne pomoce i urządzenia.
ŚRODOWISKAMI ORAZ INSTYTUCJAMI
Wykwalifikowana i kompetentWSPIERAJĄCYMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, na kadra wychowawców, rehaRODZINY, STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE
bilitantów oraz specjalistów bęROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY,
dzie czuwała i dbała o rozwój inSTOWARZYSZENIE DOCIERA DO DUŻEJ
nie zróżnicowane oraz dostosowane
telektualny i fizyczny podGRUPY BENEFICJENTÓW.
formą do potrzeb i zainteresowań
opiecznych.
dzieci. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. Dzieci chętnie uczą się również szycia, szydełkowaMałgorzata Płatek
nia, wykonują pacynki oraz rekwizyty teatralne. Poznają
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń
utwory literackie najczęściej formie czytanej przez nauczycieli.
Podopieczni placówki znajdują przestrzeń do rozwijania swo- Oferta form wsparcia realizowanych przez Stworzyszenie
ich zainteresowań i odkrywania nowych umiejętności. Dzię- Życzliwa Dłoń:
ki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym zakupionym z fun- l Rehabilitacja dzieci i młodzieży
duszy Stowarzyszenia, prowadzone są zajęcia logorytmiczne l Arteterapia
l Biofeedback
l Pedagogiczna terapia grupowa
l Pedagogiczna terapia indywidualna
l Psychologiczna terapia indywidualna
l Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia)
l Terapia integracji sensorycznej
l Terapia logopedyczna
l Trening umiejętności społecznych
l Warsztaty taneczne z elementami korekcji wad postawy
l Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
l Zajęcia kulinarne
l Zajęcia logorytmiczne
l Zajęcia na basenie - rehabilitacja w wodzie
l Zajęcia wakacyjne
l Zajęcia z języka angielskiego
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SP Widoma

Świąteczne
Kartki Dobroczynne

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie
Samorządu Uczniowskiego włączyli się do kampanii
charytatywnej ,,Świąteczne Kartki Dobroczynne”, organizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Akcja ta polegała na pozyskaniu funduszy ze sprzedaży kartek bożonarodzeniowych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Wszystkie kartki były piękne i wyjątkowe, toteż zostały sprzedane przez członków Samorządu Uczniowskiego
w ciągu jednego dnia! Uczniowie i nauczyciele kupowali je ze
świadomością, że pomagają osobom potrzebującym. Cieszymy się, że ta jakże szlachetna inicjatywa spotkała się z takim
pozytywnym odbiorem wśród naszej społeczności szkolnej. Ze
sprzedaży kartek udało się zebrać 140 zł, które w całości przekażemy osobom chorym i niepełnosprawnym, objętym pomocą
programu ,,Na ratunek”.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

SP Poskwitów

Małe Ciche śniegiem zasypane

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie poza bogatą ofertą edukacyjną tradycyjnie
organizuje rekreacyjne wyjazdy rodzinne.

Tej zimy w malowniczej miejscowości Małe Ciche – Polana Zgorzelisko – 1090 m n.p.m. podczas sześciu dni pełnych jazdy
na nartach, snowboardach i sankach, nie zabrakło też czasu na
wspólny kulig i ogniska. Odważniejsi wyszli na Rusinową Polanę i na Kasprowy Wierch. Wieczory wypełniały planszówki i muzyka, a mroźne dni wspaniała atmosfera, mnóstwo śmiechu i litry wypitej gorącej czekolady.
Od powrotu z naszego rodzinnego wyjazdu minęło parę tygodni, a już wszyscy myślą o następnym.
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SP Widoma

Spotkanie
literacko-muzyczne

19 października Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Widomej przy współpracy z Biblioteką Szkolną zorganizowały spotkanie literacko-muzyczne z bajkopisarką i ilustratorką Edytą Zarębską oraz muzykiem i kompozytorem
Robertem Zarębskim. Pisarka znana jako Babcia Grunia
w 2007 roku została laureatką konkursu literackiego im.
Astrid Lindgren.
Myślą przewodnią spotkania były marzenia, bo każde dziecko
pragnie, aby się spełniły. W trakcie realizacji spotkania zaproszeni goście udowodnili, że marzenia nie spełniają się same.
Każdy z nas musi swoją pracą i zaangażowaniem dążyć do tego,
aby je spełnić, a kluczem do ich realizacji jest wiedza ukryta
w książkach. Podczas spotkania autorka wystąpiła w pięknej, baśniowej kreacji.

Swoje wystąpienie zaczęła opowieścią o przygodach z dzieciństwa, które były dla niej inspiracją do pisania książek dla
najmłodszych. Pan Robert przeczytał bajkę, a następnie wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę przy akompaniamencie akordeonu.
Słowa do piosenki „Mądra rzeka” napisała Pani Edyta, a muzykę skomponował jej mąż. Należy podkreślić, że piosenka po-

SP Widoma

BohaterON

wstała specjalnie z myślą o bibliotekach. W czasie wizyty dzieci zobaczyły również jak powstaje ilustracja do książki.
Rewelacyjne, interaktywne spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było okazją do zainteresowania małych czytelników
biblioteką i czytelnictwem. Na pamiątkę zrobiliśmy wspólne zdjęcie, spotkanie na długo zostanie w pamięci uczestników i wszyscy będziemy czekać na nowe książki pisarki.
Elwira Żuradzka

Od listopada do lutego 2022 r. uczniowie klas IV-VIII brali udział
w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „BohaterON w Twojej Szkole”.
Idea przedsięwzięcia opiera się na edukowaniu młodzieży w
zakresie poznania historii Polski w czasie II wojny światowej,
a konkretniej – powstania warszawskiego z 1944 roku.
Uczniowie klas IV-VIII w czasie lekcji historii poznali ten trudny ale i heroiczny czas, zapisany na karcie polskiej historii –
oglądali filmy edukacyjne, uczestniczyli w dyskusji, ale co najważniejsze, wykonali Kartki dla Powstańca, aby podziękować
im za to, że walczyli w obronie Ojczyzny. Do Warszawy zostało wysłanych 19 pięknych, samodzielnie wykonanych przez
uczniów, kartek, a otrzymanie dyplomu za udział w akcji potwierdza, że słowa uznania od naszej młodzieży dotarły do adresatów.
Katarzyna Kobendzowska-Grzegórzko

SP Widoma

Podziękowanie za udział w zbiórce karmy

Składamy serdeczne podziękowania przedszkolakom i uczniom SP w Widomej za aktywny udział
w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt na rzecz Fundacji "Serce dla Pupila" w Michałowicach. Dzięki Waszemu wielkiemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb braci mniejszych, zgromadziliśmy duże ilości karmy oraz smakołyków dla psów i kotów.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wielkie serce i tak hojne wsparcie naszej akcji!
Klaudia Hipowska
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Pola Nadziei

SP Widoma

Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do Ogólnopolskiej
Kampanii „Pola Nadziei”. W dniu 6 października 2021r. w przyszkolnym ogródku wolontariusze szkolnego koła Caritas posadzili 150 cebulek żonkili - kwiatów, które są symbolem solidarności z chorymi na raka. Na wiosnę zakwitnie piękne poletko żonkili - symbol nadziei i wsparcia dla miechowskiego hospicjum.
Elwira Żuradzka
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SP Poskwitów

Wyślij Pączka do Afryki

W „tłusty czwartek” wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Poskwitowie sprzedawali pączki w ramach akcji zainicjowanej przez
Ojców Kapucynów (misjonarzy) - „Wyślij Pączka do Afryki”.
Dziękujemy wszystkim - uczniom, rodzicom, nauczycielom
i wolontariuszom - którzy tak ochoczo włączyli się w to
działanie na rzecz afrykańskich dzieci. Z podziękowaniami otrzymaliśmy informację od Misjonarzy, że udzielona pomoc "sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę
a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych" co ogromnie nas cieszy i motywuje do dalszego
wspierania.

SP Narama

Innowacja czytelnicza
w naramskiej szkole

W bieżącym roku szkolnym 2021/22, w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie, realizowana jest innowacja pedagogiczna „Czytam
z klasą lekturki spod chmurki” - ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów
klas I–III. Głównym jej celem jest rozwijanie aktywności
czytelniczej.

Uczniowie z klasy II (pod opieką wychowawcy p. Doroty Warszawskiej) w grudniu ub. r. zakończyli pracę nad modułem I pt.
„Podróże małe i duże”. W ramach modułu obejrzeli film promujący projekt oraz wykonali gazetkę tematyczną. Pilnie
wypełniali swoje lekturniki, gdzie mogli pochwalić się wiadomościami z przeczytanej lektury, którą była „Afryka Kazika”
Łuksza Wierzbickiego. Dzieci zaprojektowały i własnoręcznie
wykonały zakładki do książki z motywami Afryki. Zaznajomiły
się z też z Miastem Zawodów; szukały zawodu związanego
z treścią przeczytanej lektury. Rysowały i opisywały podróżnika
na podstawie własnej wiedzy i dostępnych materiałów, a także
bawiły się w tajnych agentów; tworzyły rysopis poszukiwanego.
Ponadto uczestniczyły w Dniu Postaci z Bajek, podczas którego prezentowały swoje bajkowe stroje i rozwiązywały zagadki, tj. rozpoznawały bajkę po przeczytanym fragmencie.
Uwieńczeniem modułu I było spotkanie z podróżnikami.
Państwo Dryniakowie podzielili się doświadczeniami, zdjęciami
oraz pamiątkami z odbytych podróży m.in.: z Jordanii, Etiopii,
Chin, Peru, Boliwii oraz Indii. Dzięki spotkaniu uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących kultury, geografii i historii tych krajów, co złożyło się na niezwykłą lekcję geografii i zapewne w niejednym słuchaczu rozbudziło chęć poznawania świata oraz egzotycznych podróży.
Uczniom bardzo podobały się lekcje związane z tematem „Podróże małe i duże”. Przed nimi kolejne, ciekawe, czytelnicze wyzwania związane z modułem II projektu.
Agnieszka Nielepiec
1(57)/2022
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Pasowanie na czytelnika
SP Widoma

W dniu 8 marca odbyło się w naszej szkole pasowanie
na czytelnika biblioteki uczniów klasy I. Głównym celem
uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania
z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

SP Widoma

Przerwa na czytanie

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, dowiedzieli się jak należy dbać o książki, czego nie
wolno robić, czytając książkę oraz jakimi cechami określa się
dobrego czytelnika. Pierwszoklasiści odgadywali także bajkowe
zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste
przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Nasi nowi czytelnicy otrzymali w prezencie zakładki do książki. I wreszcie
przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki szkolnej, zapoznanie
się z jej regulaminem i zasadami wypożyczania, księgozbiorem,
a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.
Elwira Żuradzka

Edycja VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób
czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie – bicie
rekordu w czytaniu na przerwie” została zorganizowana w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w
Widomej dn. 28.10.2021 r. na zakończenie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek oraz kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom”.
Uczniowie klas I-VIII, oddziały przedszkolne oraz przedszkolaki bardzo chętnie przyłączyły się do akcji czytając swoje ulubione książki. Każdy z nich mógł przynieść swoją wybraną pozycję. Dla tych, którzy zapomnieli egzemplarza z domowej bib-

lioteczki z pomocą przyszły zasoby szkolnej biblioteki oraz biblioteki gminnej Filii w Widomej. Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym
miejscu.
Elwira Żuradzka
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e – Naukobus
SP Widoma

W dniu 1.03.2022 r. odbyły się zajęcia
online z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas 1-6.
Młodsi uczniowie zgłębili tematykę związaną z powietrzem, natomiast pokaz w klasach 4-6 dotyczył ciśnienia. e-Naukobus to zajęcia w formie interaktywnego pokazu naukowego, podczas którego uczniowie poznali tajniki różnych dziedzin
nauki.

Edukatorzy przy pomocy eksponatów z wystawy Eksperymentuj zaprezentowali dzieciom
różnorodne zagadnienia naukowe i razem
z nimi wykonali ciekawe eksperymenty.

Wspólne warsztaty stworzy przestrzeń zarówno
do samodzielnej pracy, jak i do zadawania pytań.

SP Widoma

Dogoterapia

Ewelina Solecka

Pies w przedszkolu? Tak!

Dogoterapia, bo tak nazywa się rehabilitacja z wykorzystaniem psów to zabawa, miła forma spędzania czasu, ale także nauka, a przede wszystkim terapia. To możliwość okazania uczuć, przełamania barier, akceptowanie
bliskiej obecności czworonoga, sposób na eliminację agresji oraz autoagresji u dziecka. Takie zajęcia w przedszkolu pozwalają rozwijać pozytywne emocje w dzieciach,
a także wspomagają rozwój sfery umysłowej.
Ostatnio nasze przedszkole odwiedził nietypowy gość - piękna suczka Erna rasy pudel. Erna przyszła do nas razem ze swoją
opiekunką - Panią Agatą.

Dzieci przywitały się z pieskiem oraz poznały zasady jak należy zachowywać się w obecności psa. Pani Agata przeprowadziła zabawy edukacyjne z elementami dogoterapii, której
celem jest wszechstronny rozwój podopiecznych, dostarczanie pozytywnego bodźca i satysfakcji z przebywania z psim
przyjacielem. Nasze przedszkolaki chętnie współpracowały
podczas zabaw z Erną, karmiły ją specjalnymi przysmakami
i głaskały. Utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą właściwego opiekowania się i traktowania czworonożnych przyjaciół.
Dzięki zajęciom z dogoterapii dzieci nie tylko oswajają się
z psem, ale także uczą prawidłowego zachowania wobec czworonoga. Przedszkolaki uczą się współpracy i nawiązywania relacji, a sam kontakt z psem wywołuje pozytywne emocje.

Serdecznie dziękujemy Pani Agacie oraz Ernie za wizytę. To
wyjątkowe spotkanie pozostanie na długo w naszej pamięci
Monika Nawalany-Bałut
Klaudia Hipowska
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SP Celiny

Walentynki
Walentynki to szczególnie miły dzień w naszej szkole. Nie inaczej było w tym roku, choć częściowe zdalne nauczanie trochę nas ograniczyło.

Panie prowadzące bibliotekę, p. Joanna Dela i p. Agata Ziobro, zorganizowały świetną zabawę pt: „Randka z książką”, w
której wzięli udział uczniowie klasy IV.

Na zakończenie dnia swoją pracę rozpoczęła poczta walentynkowa, która jest już naszą długoletnią tradycją.
Serdecznie dziękujemy uczniom za świetną zabawę i piękne
czerwone stroje.
Paulina Bielawska

Dzień Patrona Szkoły

SP Celiny

Nasza szkoła ma ogromny zaszczyt nosić imię niezwykłej
osoby, która na zawsze zapisała
się na kartach historii jako
człowiek bezgranicznie oddany
Bogu i dzieciom. Św. Jan Bosko
to wyjątkowa postać, której
postawa powinna być wzorem
dla całej naszej szkolnej społeczności.

SP Celiny

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0.
Szkoła Podstawowa w Celinach napisała projekt i otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025”.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych. Zgodnie z
założeniami projektu cała kwota w wysokości 5.000 zł. zostanie
przeznaczona na zakup nowych ciekawych książek, doposażenie
biblioteki szkolnej oraz na realizację zadań zawartych w projekcie,
czyli zadań promujących przede wszystkim czytelnictwo.
32
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W związku z obchodami święta naszego patrona, uczniowie klas I-IV
obejrzeli filmy związane z życiem i
działalnością św. Jana Bosko oraz
prowadzili rozmowy z wychowawcami, na temat wartości jakimi kierował się przez całe swoje
życie.
Paulina Bielawska

SP Celiny

Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Tę książkę
warto przeczytać”

Celem konkursu przeznaczonego dla dzieci z klas IV-VIII
było rozwijanie i kształtowanie zdolności literackich i plastycznych, realizujących się w sztuce tworzenia pracy,
a także promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu reklamującego przeczytaną książę. Technika pracy dowolna –
płaska, w formacie A3. Prace należy złożyć do 13 kwietnia b.r.
osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Celinach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2022r. Prace pla-

SP Celiny

XVI Gminny
Konkurs wiedzy
o Krakowie

styczne zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych,
przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się
z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawicieli uczniów z klas
IV-VIII.

Już 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 8:30 rozpocznie się w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Św. Jana Bosko w Celinach XVI
Gminny Konkurs wiedzy o Krakowie.
Temat konkursu: Od Salwatora do
Tyńca. Konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w
postaci jednolitego testu dla wszystkich drużyn (trzyosobowe zespoły ze
szkół).

Natomiast w konkursie recytatorskim
może wziąć udział jedna osoba z danej szkoły, prezentując dowolny fragment prozy lub poezji o Krakowie.
Czas recytacji nie powinien przekraczać 5 min. Dodatkowo w przerwie po
napisaniu testu odbędzie się quiz.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane
były do końca marca 2022 r.

Trzymamy kciuki za uczestników!

Joanna Dela, Agata Ziobro
Organizatorzy Konkursu
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Występ Chóru
Garnizonowego z Kielc

W niedzielę 30. stycznia br. gościliśmy w naszej Gminie
Chór z Parafii Garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski z Kielc. Dyrygentem Chóru jest pani Edyta Bobryk –
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach, muzyk, pedagog, autorka piosenek oraz podręczników dla dzieci.

Rozświetlone Iwanowice

GCKiB dziękuje wszystkim Uczestnikom za nadesłanie
zgłoszeń do konkursu “Rozświetlone Iwanowice”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu i sfotografowaniu na swoim podwórku lub balkonie dekoracji związanej ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Chór asystował podczas Mszy św. w Kościele Świętej Trójcy
w Iwanowicach, a następnie dał koncert kolęd w Kościele Św.
Andrzeja w Sieciechowicach. Muzycy odwiedzili Gminę Iwanowice już po raz czwarty.
Wyrazy wdzięczności za wspaniały koncert, składamy Pani Edycie Bobryk oraz wszystkim członkom Chóru Garnizonowego.
Dziękujemy Pułkownikowi Piotrowi Hałysowi, dowódcy 10.
Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wiktorii Kuroś oraz Radosławowi Suliga.
Za pomoc w przygotowaniach podziękowania dla Pań z Kół
Gospodyń Wiejskich z Lesieńca oraz z Iwanowic, Strażaków
z OSP Iwanowice oraz pracowników Spółdzielni “Nad Dłubnią”.
Zdjęcia wykonał p. Oskar Kusiak na zlecenie GCKiB

Dziękujemy pozostałym Uczestnikom: p. Łukaszowi Danielowi, p. Jadwidze Nogieć, p. Annie Ziębiec, p. Esterze Kucala,
p. Oldze Kuliś, p. Tomaszowi Miska.
Nagrody w ramach konkursu “Rozświetlone Iwanowice ” ufundowało Gminne Centrum Kultury i Bibliotek ul. Strażacka 5,
32 – 095 Iwanowice Włościańskie.
Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy Laureatom.
GCKiB

Jury na podstawie przesłanych zdjęć – 3 ujęć z różnej perspektywy zadecydowało o przyznaniu nagród.
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
I MIEJSCE – p. Anna Siuta
II MIEJSCE – p. Adrian Wójcik
III MIEJSCE – p. Filip Adamek.

I MIEJSCE – p. Anna Siuta

II MIEJSCE – p. Adrian Wójcik
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III MIEJSCE – p. Filip Adamek

Gminny Rodzinny Konkurs na Bombkę
Bożonarodzeniową 2021

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że
w tej edycji corocznego Konkursu na Bombkę
Bożonarodzeniową zwyciężyła praca Anastazji Kajca! Głosowanie odbywało się za pośrednictwem
witryny Facebook Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Motywem przewodnim konkursu były baśnie i legendy.
Gratulujemy serdecznie wszystkim Laureatom.
Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i pomysłowości uczestników i ich rodzin.
Klasyfikacja przedstawia się następująco:

I Miejsce
Anastazja Kajca

I Miejsce Anastazja Kajca (Dziadek do orzechów)
II Miejsce Wiktoria Gadzina (Kopciuszek)
III Miejsce Martyna Krzemińska (Syrenka)
IV Miejsce Wojciech Zaryczny (Dziadek do orzechów)

Przedszkolaki w GCKiB

Wprowadzanie dzieci w świat literatury najlepiej zacząć
od wczesnych lat, a wiek przedszkolny jest doskonałym
czasem na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
08 i 10 marca przedszkolaki z przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach z grup o nazwach „Biedronki”, „Żabki” i „Pszczółki” wraz
ze swoimi wychowawczyniami P. B. Młodecką, P. Kingą Siutą
oraz P. Sylwią Maślanką odwiedziły Bibliotekę Główną w Iwanowicach. Dzieci od najmłodszych 3-4 latków do najstarszych
5-6 latków, dowiedziały się co należy zrobić aby dołączyć do grona czytelników, jak należy się zachować w bibliotece oraz jak dbać
o książki. Przedszkolaki poznały też zasady wypożyczania książek
i uczestnictwa w projekcie „Mała książka wielki człowiek”.
Przyszli czytelnicy znakomicie poradzili sobie z rozwiązywaniem
zagadek związanych z postaciami z bajek. Wysłuchali też czytanych im wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy oraz książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w bibliotece”, a także piosenki o bibliotece pt. „Mądra rzeka” E. i R. Zarębskich. Dodając każdy swoje

II Miejsce Wiktoria
Gadzina

III Miejsce Martyna
Krzemińska

V Miejsce Hanna Matula (Aniołek)
VI Miejsce Karina Matula (Reniferek)

Nagrody w konkursie ufundowało Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach.
GCKiB

zdanie, dzieci tworzyły też swoją własną bajkę. Podczas wizyty miały bezpośredni kontakt z książkami co z pewnością rozbudziło w nich zainteresowanie wydawnictwami dla dzieci.
Z okazji Dnia Kobiet, chłopcy z grupy „Biedronki” złożyli życzenia Paniom Pracującym w bibliotece i GCKiB oraz podarowali
ręcznie zrobione przez dzieci śliczne laurki. Nie zabrakło też słodkości. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały książeczki malowanki oraz zakładki do książek. Żegnając się zapewniały, że
przyjdą ponownie po wyprawki czytelnicze z rodzicami by zapisać się do biblioteki i wypożyczać książki.
Barbara Ciaćma
Kierownik Biblioteki

1(57)/2022

35

Ferie zimowe z GCKiB

Tegoroczne ferie pomimo braku śniegu wcale nie były
nudne! W Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w dniach 17 – 21 stycznia dzieci świetnie się
bawiły wspólnie wykonując prace plastyczno – techniczne.
Przygotowały eko – karmniki i dowiedziały się jak bezpiecznie dokarmiać ptaki, zdobiły maski karnawałowe. Na chwilę
bibliotekę zamieniliśmy w mikro kino aby obejrzeć ciekawe fil-

my. Uczestnicy warsztatów
stworzyli kubeczki Minionki na
przybory szkolne, a z okazji Dnia
Babci i Dziadka wykonali piękne
laurki 3D. Ostatni dzień warsztatów był najbardziej pracowity
- dzieci uszyły urocze, filcowe
breloczki, które mogły doczepić
do swoich plecaków lub kluczy.
Wszyscy uczestnicy warsztatów
otrzymali imienne vouchery uprawniające do bezpłatnego wstępu
na lodowisko w Sieciechowicach.
Dorota Kosałka
GCKiB

Akcja biblioteczna
„Dzielimy się książką”
W dniach 01–15.03.22 r. odbyła się akcja biblioteczna “Dzielimy się książką”, w której każdy Czytelnik (dziecko i dorosły),
który przyszedł do Biblioteki w Iwanowicach, przy ul. Strażackiej 5, mógł zabrać ze sobą zupełnie ZA DARMO książkę do
swojego domu. Biblioteka wydawała książki w godzinach otwarcia. Książki były dostępne w wyznaczonej skrzynce i koszyku
w przedsionku budynku GCKiB. Akcja biblioteczna cieszyła się
dużą popularnością, wydano w czasie jej trwania łącznie 165
książek literatury dla dzieci i dorosłych. Bardzo cieszymy się
36
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z takiego odzewu, ponieważ czytanie książek niesie idee poznawania wartości literatury, pobudza wyobraźnię i aktywność czytelnika.
Katarzyna Machnik
GCKiB

EKO warsztaty w GCKiB
8 marca rozpoczęliśmy cykl Eko warsztatów dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. W Dzień Kobiet uczestnicy wykonali prześliczne, kolorowe eko kwiaty z wytłaczanek po jajkach. Z zapałem
malowali i ozdabiali wazoniki ze słoiczków. Kwiatki były
małą namiastką wiosny i uroczym prezentem – niespodzianką

dla ważnych kobiet w życiu dzieci.
Warsztaty są bezpłatne, wszystkie materiały plastyczne zapewnia GCKIB. Kolejne spotkanie już 12 kwietnia; tym razem „damy
drugie życie” jeansom. Zapisy pod numerem 12 388 45 16.
Dorota Kosałka GCKiB

Randka „w ciemno”
z książką
Z okazji DNIA ŚWIĘTEGO WALENTEGO Biblioteka w Iwanowicach - wspólnie z Filią Biblioteki w Widomej – miała przyjemność zaprosić Czytelników do walentynkowej zabawy. Była
to kontynuacja ubiegłorocznej akcji „RANDKA W CIEMNO
Z KSIĄŻKĄ”, podczas której Czytelnicy „w ciemno” wypożyczali książki zapakowane przez pracownika biblioteki.
W każdym prezencie dla umilenia czasu spędzonego na czytanie, dodatkowo znajdowała się słodka niespodzianka.
W Bibliotece można było poczuć nastrój Walentynek poprzez
dekoracje pomieszczeń i książek czerwonymi serduszkami.
Wybrane książki w ramach zabawy były dostępne przez cały
tydzień od 14 do 18 lutego 2022 r. lub do wyczerpania słod-

kich zapasów. Akcja przeznaczona była zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Randkowanie z literaturą miało duży
odzew wśród naszych Czytelników, za co bardzo dziękujemy.
Katarzyna Machnik GCKiB
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Międzypokoleniowe
Gry Planszowe
w Iwanowicach

20 marca br. odbyło się już piąte spotkanie miłośników
gier planszowych i tym razem “zagraliśmy” w naszej gminie!!!

Podsumujmy ten dzień:
l ponad 200 osób grających (w tym rodziny z Ukrainy
mieszkające na terenie Gminy Iwanowice)
l 200 gier do wyboru
l 40 gier planszowych rozlosowanych wśród dzieci
l 200 porcji pysznego żurku i 24 domowe ciasta od Kół
Gospodyń Wiejskich
l ponad 120 kawałków pizzy dla dzieci
l OSP Iwanowice w gotowości do pokazów
l kącik pierwszej pomocy
l mnóstwo energii, radości, dobrego nastroju.

Dziękujemy: Radnemu Powiatu Krakowskiego – p. Jarosławowi Raźnemu, Sołtysowi wsi Naramy – p. Gwidonowi
Winiarskiemu, Wójtowi Gminy Iwanowice – p. Robertowi Li-
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sowskiemu, Wiceprezes Stowarzyszenia “Zachariasz” – p. Magdalenie Lech, specjalistce pomocy przedmedycznej – p. Anecie Lepiarskiej, Komendantowi OSP – p. Grzegorzowi Szydło,
Naczelnikowi OSP Iwanowice – p. Adamowi Dusza, Prezesowi
OSP Iwanowice – p. Leszkowi Kurbielowi.

Szczególne podziękowania za pomoc
w przygotowaniu poczęstunku przekazujemy dla pań z Kół
Gospodyń Wiejskich
Gminy Iwanowice:
KGW Iwanowice,
KGW Celiny, KGW
Damice, KGW Grzegorzowice, KGW 3K
Kreatywne Kobiety
Krasieńca, KGW Krasieniec Zakupny, KGW Lesieniec, KGW
Narama, KGW Poskwitów Nowy, KGW Poskwitów Stary, KGW
Sieciechowice, KGW Sułkowice, KGW Władysław, KGW
Zalesie, KGW Żerkowice. Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc!
Dziękujemy również Szkole Podstawowej w Iwanowicach
i p. Dyrektor Dorocie Dryja – Zębala oraz przedstawicielom
Rady Rodziców.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ; Koorynacja projektu: Jarosław
Raźny oraz Magdalena Lech. Pomysłodawcą projektu jest

p. Gwidon Winiarski –
sołtys wsi Narama.
Projekt realizowany
przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego, Współfinansowanie – Gmina
Iwanowice; Patronat
honorowy: Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego – Łukasz
Smółka.
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Sieć na kulturę
Pracownicy bibliotek GCKiB w Iwanowicach w 2021r.
uczestniczyli w I etapie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie krakowskim. Celem projektu jest podniesienie
kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń
oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.

Obecnie rozpoczął się II etap projektu czyli przeprowadzenie
szkoleń dla dzieci i młodzieży o tematyce „Dziennikarstwo online” oraz „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Głównym celem projektu w drugim etapie jest
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. W zajęciach z dziennikarstwa online bierze
udział dziesięcioosobowa grupa dzieci z Sieciechowic, w
wieku od 10 do 14 lat.

Zajęcia z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych będą odbywać się w kwietniu b.r. Będzie w nich
uczestniczyć grupa dzieci z Widomej. Pełen cykl szkoleniowy
obejmuje 31 godzin lekcyjnych. Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
GCKiB

16 marca odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Pretekstem do spotkania
była książka Elżbiety Baniewicz pt. ,,Dymna‘’.
,,Dymna‘’ to wspaniała biografia napisana z wielkim
szacunkiem i poważaniem dla niezwykłej
bohaterki. Książka pięknie wydana, bogato ilustrowana. Najważniejszym dorobkiem życia Anny Dymnej jest aktorstwo i teatr
i te dwa światy wychodzą tu na plan pierwszy, dominując w
całokształcie opowieści. Anna Dymna to osoba o niezwykłej historii, którą warto poznać. E. Baniewicz - ukazuje ją jako aktorkę
wszechstronną związaną bardzo z teatrem, piękną kobietę, matkę i działaczkę charytatywną o niezwykłym człowieczeństwie.
Szlachetność i piękno to nie tylko jej uroda ale i jej nadzwyczajne wnętrze. Wszyscy znają kreacje Dymnej jako Ani – wnuczki
Pawlaka i Kargula w filmie ,,Sami swoi‘’ czy Marysi Wilczurówny
w ,,Znachorze ‘’, ale ta wybitna aktorka ma na swoim koncie wiele innych doskonałych ról, wiele kreacji teatralnych, filmowych polskich i zagranicznych. Anna Dymna to założycielka Krakowskiego
Salonu Poezji w Starym Teatrze w Krakowie i prezes Fundacji
,,Mimo Wszystko‘’. Pracuje w niej wolontaryjnie, wspiera i
działa na rzecz niepełnosprawnych. Wszystko co robi, robi z miłości do drugiego człowieka, niezależnie kim jest i jaki on jest. Nasze spotkanie zakończyliśmy wysłuchaniem wywiadu z aktorką
z serii Kultowe Rozmowy.
Dziękujemy klubowiczom za ciekawą dyskusję przy książce i kawie; o sztuce, aktorstwie, teatrze, rodzinie i ludziach niepełnosprawnych. Zapraszamy klubowiczów i wszystkie osoby zainteresowane na kolejne spotkanie DKK, o którym wkrótce poinformujemy.

7 marca br. rozpoczęliśmy odpłatne zajęcia Robotyki i Programowania w GCKiB. Utworzone zostały 2 grupy i dzięki poleceniom
wśród dzieci, ciągle dostajemy zapytania o możliwość dołączenia do
zajęć. Bardzo nas to cieszy! Drodzy
rodzice, dzięki takim lekcjom wprowadzamy dzieci w świat nowych
technologii poprzez zabawę i pracę zespołową. Uczestnicy uczą
się logicznego, analitycznego i
przestrzennego myślenia, rozwijają
kreatywność, umiejętności matematyczne i fizyczne, ćwiczą pamięć, rozwiązują problemy. Robotyka i programowanie to dobra
inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Poniżej krótki opis zajęć:
1. ROBOTYKA dla młodszych dzieci (5/6–8 lat) – odbywa się
z użyciem klocków LEGO WeDo 2.0. Zajęcia trwają 1h 15 minut,
uczestnicy pracują w parach. Podczas zajęć dzieci zbudują m.in. żabę,
symulator trzęsienia ziemi, pszczołę. Zestawy wyposażone są w silnik, programowalną bazę, czujnik przechyłu oraz czujniki ruchu, które każdy uczestnik pozna podczas zajęć i zaprogramuje.
2. PROGRAMOWANIE dla dzieci starszych (9–13 lat) – to warsztaty programowania gier oraz tworzenia własnych aplikacji. Zajęcia trwają 60 minut, uczestnicy pracują indywidualnie. Zależnie
od poziomu grupy podczas zajęć wykorzystywane są takie narzędzia jak Arcade MakeCode, Micro:bit oraz inne narzędzia do
programowania tekstowego w języku Python.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:00 – 17:15.
Miesięczny koszt to 140 zł.
Dorota Kosałka
GCKiB

Spotkanie DKK

Robotyka
i Programowanie w GCKiB
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Książka Kucharska
Gospodyń Gminy
Iwanowice ponownie
w sprzedaży
Od 25 lutego można
ponownie zakupić Książkę Kucharską Gospodyń Gminy Iwanowice.
Cena wydawnictwa to
20,00 zł. Opłaty za
książkę można dokonać
w kasie Urzędu Gminy
lub przelewem na konto bankowe GCKiB
w Iwanowicach. Odbiór
książki, po okazaniu dowodu zapłaty, w siedzibie GCKiB.

Dane do przelewu:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka
5, 32 – 095 Iwanowice.
Bank Spółdzielczy Słomniki o. Iwanowice
46 8614 0001 0020 0000 1720 0094.
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