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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

Wielkanoc to szczególny czas otuchy i nadziei, 
pokoju i radości, odradzania się wiary i umacniani 

miłości.

Wszystkim Państwu życzymy, aby tegoroczne 
Święta Wielkanocne przyniosły nie tylko szczęście 
oraz wzajemną życzliwość, ale również aby stały 

się źródłem wzmacniania wiary.

Niech zmartwychwstanie napełni Was pokojem, 
da siłę do pokonywania trudności oraz pozwoli 

z ufnością patrzeć w przyszłość.

Sylwester Skoczek 
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj



SAMODZIELNOŚĆ  Marzec 2018

INWESTYCJE
SAMODZIELNOŚĆ  Marzec 2018

INWESTYCJE

Budynek socjalny – czas „Start” 

Gmina Kłaj, 9 marca ogłosiła przetarg na długo wyczeki-
wane pomieszczenie socjalne dla sportowców Klubu „Start” 
Brzezie.

W budynku znajdą się szatnie z zapleczem sanitarnym, 
pomieszczenia dla sędziów i trenerów, sanitariaty dla kibi-
ców oraz lokum pomocnicze tj. magazyny. Przez jaką firmę 
wykonywana będzie inwestycja stanie się oczywistym 
po otwarciu ofert – 28 marca br. Nowy, nowoczesny, jed-
nokondygnacjny budynek, swoją funkcją zastąpi dotych-
czasowe kontenery – zbyt małe i niespełniające oczekiwań 
oraz wymogów sportowców. 

Oliwia Bieda 

Kolejne przedszkola wyposażone 
w oczyszczacze powietrza

Według porozumienia zawartego pomiędzy gospodarzem 
gminy – Zbigniewem Strączkiem, a firmą Air Clinic, kolejne 
przedszkola z terenu Gminy Kłaj stały się bogatsze o pro-
fesjonalne oczyszczacie powietrza. Urządzenia dotychczas 
testowane były w placówkach w Kłaju, Dąbrowie oraz Grod-
kowicach, a teraz również w oddziałach przedszkolnych 
w Targowisku, Szarowie oraz Brzeziu.

Nowoczesne „białe skrzynki” eliminują z powie-
trza zanieczyszczenia tj.: pył PM 2,5, PM 10, rakotwórcze 
benzopireny, alergeny, wirusy i bakterie. Niestety w okresie 
zimowym oraz wczesną wiosną stan powietrza jest fatalny. 
Wdychamy wiele zanieczyszczeń, które poważnie zagrażają 
naszemu zdrowiu. W związku z tym, zwracamy się do Miesz-
kańców o nie palenie w piecach śmieciami oraz paliwa-

mi złej jakości, co zwiększa ilość zanieczyszczeń i przekłada się 
na zwiększone ryzyko pojawienia się chorób.

Czy wiosną problem smogu mamy z głowy?

Wraz z nadejściem wiosny, kończy się sezon grzewczy. Czę-
ściowo zmniejszył się problem borykania się ze smogiem. 
Okres letni to niewątpliwie doskonały czas na wymianę domo-
wego ogrzewania na ekologiczne. Sposobem na skuteczną 
walkę z zanieczyszczeniem powietrza jest porzucenie niewy-
dajnych kotłów na rzecz ekologicznych urządzeń grzewczych. 
Korzystanie z dobrej jakości paliw do ogrzania domów może 
wydawać się kosztowne, jednak w rzeczywistości jest zupeł-
nie inaczej. Niesie za sobą wiele pozytywnych konsekwencji. 
Ponadto zmiana codziennych nawyków może zaowocować 
czystym powietrzem. Warto pamiętać aby w tym okresie 
nie palić śmieci w ogniskach, a podróżowanie samochodem 
zastąpić spacerem czy wycieczką rowerową.

Budując wizerunek gminy musimy pamiętać przede wszyst-
kim o dbaniu o stan powietrza, bowiem pył zwieszony za-
wiera substancje toksyczne i rakotwórcze jak węglowodory 
aromatyczne.

Zanieczyszczone powietrze niesie za sobą jedynie nega-
tywne skutki, zwłaszcza dla naszego zdrowia. Długotrwałe 
oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest najbardziej 
niebezpiecznym zjawiskiem dla zdrowia dzieci,  kobiet 
w ciąży, ludzi w podeszłym wieku, jak również osób z choro-
bami układu oddechowego.

Oliwia Bieda 

Park&Ride 

7 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mało-
polskiego odbyło się spotkanie, na którym Marszałek Jacek 
Krupa wraz z Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem prze-
kazali na ręce Sekretarza Gminy – Zbigniewa Fica umowę 
na dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Łączna war-
tość dofinansowania wynosi w sumie ponad 12,6 mln zło-
tych na sześć zadań, z których skorzysta nie tylko Kłaj, ale 
i Miechów, Słomniki oraz Iwanowice.

To właśnie w ramach tego dofinansowania powstanie nowo-
czesny budynek dworca kolejowego. Tam zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści będą mogli korzystać ze specjalnych 
infokiosków, które z pewnością doradzą jak w aktywny 
sposób zagospodarować swój wolny czas. Inwestycja jest 
również krokiem ku polepszeniu warunków środowiskowych, 
bowiem zamontowanych zostanie 6 kolektorów słonecznych, 

Pieszo czy na rowerze? To będzie 
dylemat turystów trasy VeloRaba

2 marca, Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z przedstawicie-
lami firmy Dom Project Sp. Z o.o. na zadanie: „Budowa tras 
pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą 
towarzyszącą trasom:

Część I. Budowa jednostronnej drogi rowerowej w cią-
gu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj

Część II. Budowa trasy pieszo-rowerowej - budowa odcin-
ka trasy VeloRaba Targowisko-Kłaj oraz kładki pieszo-
-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras 
rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach 

gminnych.”.

Inwestycja ta jest pierwszym etapem dużej inwesty-
cji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten 
ma za zadnie urządzić funkcjonalnych oraz bezpiecznych 
dla turysty pieszego oraz rowerowego tras pieszo – rowe-
rowych, uzupełniających strefy rekreacji zlokalizowane 
na terenie gmin partnerskich projektu (Gdowa, Kłaja i Drwi-
ni). Na jego realizację Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie 
w wysokości: 1.356.809,97 złotych. 

W ramach tego przedsięwzięcia w pierwszej części budo-
wana będzie droga rowerowa w ciągu drogi powiatowej 
w Kłaju o szerokości 1,5 m.  

Druga część zadania obejmuje natomiast:

- budowę trasy pieszo – rowerowej, odcinka VeloRaba o dłu-
gości 1,44 km od Targowiska do Kłaja, 

- budowę drewnianej kładki pieszo – rowerowej nad sta-
rorzeczem Raby o długości 120 m i szerokości 4 metrów. 
Kładka ta wzniesiona będzie na słupach  żelbetowych ponad 
istniejący teren na wysokość 1,5- 2,0 m. 

- budowa oraz montaż małej architektury. Ławki parkowe, 
stojaki na rowery i kosze na śmieci, przy trasie rowerowo – 
pieszej w Kłaju. 

W ostatniej, trzeciej części zadania trasy rowerowych łącz-
ników prowadzonych po drogach gminnych mają zostać 
specjalnie oznakowane w postaci pionowych znaków drogo-
wych z tabliczkami informacyjnymi oraz tablicami informa-
cyjnymi z mapami. 

Zadnie to jest bardzo pracochłonne dlatego termin jego wy-
konania przewidziano do końca czerwca 2019 roku. Ale na ta-
kie atrakcje warto czekać. 

Oliwia Bieda

które pozwolą czerpać energię promieni słonecznych. 2 milio-
ny złotych dofinansowania ma być również przeznaczonych 
na budowę parkingu Park&Ride dla aż 61 samochodów. Nie 
tylko w sposób bardziej ekologiczny, ale i szybszy oraz tańszy 
będziemy mogli podróżować do Krakowa czy Tarnowa, wy-
bierając kolej. 

Oliwia Bieda 
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Informacja o rzeczowym i finansowym 
efekcie zadań realizowanych w ramach 

projektu RPMP.10.01.03-12-0419/16 
pod nazwą „Zwiększamy szansę 
na lepszą przyszłość - program 
rozwoju kompetencji uczniów 

i nauczycieli szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w Gminie Kłaj”.

W projekcie biorą  udział cztery szkoły naszej Gminy: SP 

w Brzeziu, SP w Grodkowicach, SP w Szarowie oraz SP w Tar-

gowisku. Budżet całego Projektu to: 1 688 422,56 zł, z cze-

go aż 95% pochodzi z dofinansowania ze środków MRPO. 

W ramach Projektu realizowanych jest pięć głównych za-

dań. Na ich realizację w 2017r. wydatkowano kwotę ponad: 

1 120 000 zł. Poniżej przedstawiamy rzeczowe i finansowe 

efekty realizacji projektu w okresie od września do grud-

nia 2017 roku.

Zadanie 1. Rozwój kompetencji ICT u uczniów i wyposaże-

nie pracowni informatycznych

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających w zakresie 

podstaw programowania gier i aplikacji oraz robotyki LEGO. 

W wyżej wymienionych szkołach w zajęciach łącznie wzię-

ło udział 184 uczniów i przeprowadzono 357 godziny zajęć. 

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie doskonalą swoje umie-

jętności, w tym manualne i zdobywają niezbędną wiedzę, 

która umożliwia im praktyczne wykorzystanie ICT. Na organi-

zację zajęć informatycznych dla uczniów przeznaczono kwo-

tę: 16 830 zł.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne: sprzęt i oprogramowanie, umoż-

liwiające prowadzenie zajęć w formach praktycznych, 

czyli zapewniających najwyższą efektywność. To dzięki moż-

liwości wykorzystywania odpowiednich pomocy dydaktycz-

nych zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. 

Wartość wyposażenia jakie otrzymały szkoły w zakresie 

technologii informatycznej i komputerowej (laptopy, tablice 

interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, pakiety 

do programowani i robotyki, zasilacze, rutery) to prawie: 500 

000 zł.

Zadanie 2. Rozwój kompetencji matematycznych 

u uczniów i wyposażenie pracowni matematycznych

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych  z matema-

tyki we wszystkich szkołach uczestniczyło 205 uczniów. 

Zrealizowano 601 godzin zajęć. Dzięki aktywnym metodom 

pracy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydak-

tycznych wśród uczestników zajęć zaobserwowano wzrost 

umiejętności i wiedzy matematycznej oraz  kompeten-

cji w zakresie wykorzystania matematyki w praktycznych 

zastosowaniach. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie 

przejawiają większe zainteresowanie przedmiotem i deklaru-

ją dalsze pogłębianie wiedzy matematycznej. Na organizację 

tego typu zajęć wydano we wszystkich szkołach: 28 840 zł.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne 

do nauczania matematyki (programy multimedialne, komple-

ty gier edukacyjnych, układanki logiczne, zestawy przyborów, 

zestawy brył, zestawy plansz, meble do ich przechowywania, 

i wiele innych). Dzięki nim nauczyciele mogą prowadzić zaję-

cia w sposób bardziej interesujący dla uczniów, z możliwością 

wykorzystywania doświadczeń i ćwiczeń. Na wyposażenie 

pracowni matematycznych przeznaczono kwotę prawie: 140 

000 zł.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji przyrodniczych 

u uczniów i wyposażenie pracowni przyrodniczych

W zajęciach obejmujących przedmioty przyrodnicze, 

na których poprzez eksperymenty, przeprowadzone do-

świadczenia i obserwacje nauczyciele starali się rozbudzać 

w uczestnikach chęć poznawania otaczającego ich świa-

ta wzięło udział ponad 180 uczniów. We wszystkich szkołach 

przeprowadzono 473 godzin tego typu zajęć, wiele nich 

miało charakter zajęć terenowych i wycieczek, co dodatkowo  

podnosiło ich atrakcyjność i zachęcało do uczestnictwa. 

Na zajęcia przyrodnicze  przeznaczono: 21 870 zł

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktycz-

ne  do nauczania przedmiotów przyrodniczych (głównie 

przeznaczonych do prowadzenia badań w terenie oraz ćwi-

czeń laboratoryjnych z chemii i fizyki). Dzięki nim nauczyciele 

mogą prowadzić zajęcia w sposób bardziej interesujący 

dla uczniów, z możliwością wykonywania doświadczeń i samo-

dzielnego rozwiązywania problemów. Szkoły biorące udział 

w projekcie wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne i sprzęt 

do pracowni przyrodniczych o wartości prawie: 194 000 zł.

4. Rozwój kompetencji nauczycielskich

W tym zadaniu ogółem wzięło udział 103 nauczycieli, którzy 

poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych  i kursach 

podnosili swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu informatyki, 

matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 11 nauczycie-

li podjęło i kontynuuje studia podyplomowe techniki in-

formatyczne z elementami programowania w szkole. Aż 47 

nauczycieli ukończyło różne formy doskonalenia w zakresie 

nauki programowania oraz stosowania narzędzi ITC w edu-

kacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Nauczyciele edukacji wcze-

snoszkolnej i matematyki (razem 26 osób) podjęli doskonalenie 

w zakresie innowacyjnego nauczania przedmiotów ścisłych 

w oparciu o klocki Lego i gry oraz pracy metodą projektu i eks-

perymentu w szkole. Nabyte umiejętności i wiedzę będą 

wykorzystywać w nauczaniu matematyki i innych przedmio-

tów ścisłych. 20 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawo-

dowym w zakresie nauczania przyrody poprzez eksperymenty 

i doświadczenia oraz stosowania projektu w nauczaniu wcze-

snoszkolnym. Również w tym wypadku nabyte przez nich 

kompetencje pozwolą organizować procesy dydaktyczne 

w sposób bardziej efektywny i z większą korzyścią dla ucznia. 

Na studia podyplomowe oraz różne formy doskonalenia na-

uczycieli przeznaczono w budżecie projektu prawie: 190 000 

zł.

Zadanie 5. Organizacja wycieczek rozwijających kompe-

tencje interdyscyplinarne

W ramach programu zostały zorganizowane wyciecz-

ki do Centrum Nauki i Zabawy „Klockolandia” oraz do Zabyt-

kowej Kopalni Węgla Kamiennego, w których wzięło udział 

60 uczniów Szkoły Podstawowej z Szarowa. Uczniowie ze 

szkół podstawowych z Brzezia i Grodkowic odbyli wycieczkę 

do Centrum Nauki Kopernik, w której 50 uczniów miało moż-

liwość doświadczania i przeżywania wrażeń niespotyka-

nych na zajęciach w szkole. Cennym doświadczeniem 29 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targowisku było poznawa-

nie walorów przyrodniczych  Gorczańskiego Parku Narodowe-

1,5 mln na nowoczesny PSZOK

Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umowę, 
na mocy której Gmina Kłaj otrzyma dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. 
Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospo-
darki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zada-
nie pn. „Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku”. 

Na podstawie umowy nr RPMP.05.02.02-
12-0491/17-00 z dnia 26 lutego 2018, Gmi-
na otrzyma dofinansowanie w wysokości: 1 545 359,09 
złotych. Według kosztorysu całe zadanie kosztować ma: 
1 818 069, 53 złotych.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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go. Wycieczki miały charakter interdyscyplinarny, obejmując 

kompetencje ze wszystkich do tej pory realizowanych zadań. 

Czas spędzony poza szkołą pozwalał także na lepszą adapta-

cję w grupie i integrację uczniów, co jest ważną kompetencją 

społeczną. Na zorganizowanie wycieczek  przeznaczono kwo-

tę: 20 873 zł. 

W tej  skróconej formie przedstawiony został zarys  najważ-

niejszych działań projektowych  na przestrzeni kilku miesięcy 

poprzedniego roku.  Projekt jest realizowany nadal, w latach 

2018 i 2019 organizowane będą przede wszystkim zaję-

cia dla uczniów (informatyczne, matematyczne, przyrodni-

cze) oraz wycieczki.

Anna Klimek-Kasza

Kazimierz Sroka

GZEAS Kłaj

Rozszerzenie oferty kulturalnej…

9 marca 2018 r. zakończony został etap oceny meryto-
rycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych 
w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 
w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
w związku z czym Gmina Kłaj uzyskała dofinansowanie 
na zadanie pn.  Stworzenie warunków sprzyjających in-
tegracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy 
tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju w kwocie 2 
664 057,85 zł z możliwością zwiększenia do kwoty 3 835 
543,11.

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności danej przestrze-
ni. Przebudowa budynku na cele Gminnego Centrum Kultury 
otworzy szanse dalszej integracji dla lokalnych stowarzyszeń/ 
kół i innych inicjatyw poprzez nieodpłatne udostępnienie 
przestrzeni do spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych. 
Zagospodarowanie centrum Kłaja, poprawi stan zagospodaro-
wania centrum sołectwa, co zwiększy wśród mieszkańców po-
czucie bezpieczeństwa i poczucie więzi. Zagospodarowanie 
otoczenia wokół centrum pozwoli mieszkańcom na aktywne 
spędzania czasu wolnego oraz wpłynie na poprawę atrakcyj-
ności turystycznej gminy, co w długofalowej perspektywie 
przyczyni się do poprawy przedsiębiorczości i zmniejsze-
nia stopy bezrobocia. Projekt przyczyni się do poprawy funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni. 
Przebudowa budynku umożliwi dostęp w całości osobom 
niepełnosprawnym, poprzez zastosowanie podjazdów ze-
wnętrznych, odpowiedniej szerokości otworów drzwiowych 
drzwi bez progów oraz windy. Inwestycje należy zaprojek-
tować jako dostępną dla osób o ograniczonej zdolności po-
ruszania się, z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc 
dla osób niepełnosprawnych.

Joanna Jankowicz – Nogal 

Spełnienie sportowych marzeń 
uczniów SP w Targowisku 

26 lutego 2018 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego Gminie Kłaj w wysokości 194 542 zł 
na remont boiska w Targowisku.

Betonowe boisko przy szkole w Targowisku zostanie zastąpione no-
woczesnym obiektem m.in. z bezpieczną nawierzchnią, piłkochwy-
tami, wyposażeniem sportowym, małą architekturą, oświetleniem 
i ogrodzeniem do września tego roku.

Przetarg został ogłoszony z datą otwarcia ofert na 28 marca. 
Program „Małopolskie boiska”, ma na celu modernizację starych 
szkolnych obiektów sportowych jest realizowany po raz pierwszy.

Joanna Jankowicz – Nogal 

Redukujemy emisję zanieczyszczeń 
do powietrza 

W najbliższym czasie na terenie Gminy Kłaj pojawią się audy-
torzy, którzy mają za zadanie wykonanie ocen energetycznych 
budynków dla beneficjentów w ramach Działania 4.4 Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020, 
w tym:

•	 w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR,

•	 w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emi-
sji (paliwa stałe) – SPR

Osoby z listy audytorów powinny wylegitymować się upoważ-
nieniem wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Ma-

łopolskiego. Przypominamy, iż wykonanie opinii energetycznej 
w ramach RPO jest BEZPŁATNE. Prosimy o szczególną uwagę. 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem 
projektu w Urzędzie Gminy Kłaj  – tel. 12 284 11 00, mailowo:  
inwestycje@klaj.pl lub osobiście – UG Kłaj p. 104.

Lista audytorów uprawnionych do wykonywania ocen energetycz-
nych znajduje się w poniżej:

Joanna Jankowicz- Nogal
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Szanowni Mieszkańcy Kłaja, 

 tematem numer jeden 
ostatnich tygodni jest plano-
wana budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej znanego 
operatora na prywatnej działce 
zlokalizowanej w centrum Kła-
ja. 

 W tym miejscu pragnę 
zaznaczyć, że ja również jestem 
przeciwnikiem powstania tej in-
westycji właśnie w tym miejscu. 
Pełen determinacji, dokładam 
wszelkich starań podczas nieustannie prowadzonych 
rozmów o przeniesienie budowy tejże stacji na teren nie-
zabudowany. 

 O efektach trwającego postępowania będziemy 
Państwa informować. 

 Z wyrazami szacunku, 
    Zbigniew Strączek 
   Wójt Gminy Kłaj

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Wieliczce  informuje

Rozliczenie roczne podatku... 
i coraz mniej kłopotu! 

Ostatni dzwonek!

Administracja Podatkowa przygotowuje coraz więcej udogod-
nień dla osób chcących wywiązać się z obowiązku podatkowego.

W chwili obecnej rozliczenie podatku nie wymaga już od Podat-
nika marnowania czasu w kolejce do okienka. Rozliczyć się moż-
na z domu, z kawą w ręku, w dogodnej chwili. Wystarczy skorzystać 
z Platformy e-Deklaracje na Portalu podatkowym, gdzie w zakładce 
E-Deklaracje/Instrukcje zamieszczone są wszelkie niezbędne 
informacje, które poprowadzą, krok po kroku, do celu jakim jest 
wysłanie zeznania podatkowego do systemu Ministerstwa Finan-
sów. Nie trzeba brać dnia wolnego w pracy lub odkładać ważnych 
spraw na potem, bo „PIT trzeba złożyć”. Można po otrzymaniu in-
formacji o dochodach od pracodawcy lub świadczeniodawcy, nie 
czekając na ostatni dzień, wszak termin 30 kwietnia jest terminem 
DO, a nie W DNIU, wysłać rozliczenie.

Jeżeli nie mamy ochoty myśleć nad rozliczeniem samodzielnie, 
to można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania po-
datkowego (PFR – Pre-Filled tax Return).

Wstępnie wypełnione zeznanie [PFR] za rok 2017 PIT-37 
dostępne jest zarówno dla podatników rozliczających się 
indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem. Istnieje możliwość 
także rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Natomiast Wstępnie wypełnione zeznanie [PFR] PIT-38 za rok 

2017 skierowane jest do osób fizycznych, które w roku 2017 
uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży 
akcji). Jeżeli podatnik otrzymał przychody, które nie zostały ujęte 
w udostępnionym PFR, to powinien je dopisać. Można także 
wpisać ulgi i odliczenia oraz przekazać 1% podatku na wybraną 
Organizację Pożytku Publicznego.

Aby wysłać deklarację trzeba:

• wejść na stronę: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 
zakładka Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe /PFR/,

• wybrać PIT-37 lub PIT-38,

• dokonać wyboru sposobu rozliczenia – indywidualnie lub 
wspólnie z małżonkiem,

• uwierzytelnić dane za pomocą nr PESEL lub NIP, nazwiska, 
pierwszego imienia, daty urodzenia, kwoty przychodu uzy-
skanego w roku 2017,

• po uwierzytelnieniu pojawią się informacje o dokumentach, 
których zeznanie jest sporządzone,

• po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania jest możli-
wość edycji wszystkich pól formularza,

• po uzupełnieniu i sprawdzeniu należy zeznanie podpisać 
danymi autoryzacyjnymi /kwota przychodu z zezna-
nia za 2016 r., kwalifikowany podpis elektroniczny, profil 
zaufany/.

Po dokonaniu tych wszystkich czynności system weryfikuje wysła-
ne zeznanie.

Jeżeli wszystko jest w porządku, zeznanie otrzymuje status 200 
i tylko dla takiego statusu możliwe jest odebranie UPO – Urzędo-
wego Poświadczenia Odbioru.

Można także złożyć wniosek o sporządzenie zeznania PIT-37 
przez Urząd Skarbowy.

Do tego służy PIT-WZ, który wypełniony elektronicznie można prze-
słać za pośrednictwem Portalu Podatkowego, systemu e-Deklara-
cje, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wniosek 
zawiera informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub docho-
du, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele re-
habilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy 
przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego. Urząd Skarbowy na podstawie posiadanych 
informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych 
z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

W ciągu pięciu dni od złożenia wniosku PIT-WZ, jednak najwcze-
śniej 15 marca, urząd prześle e-mail - informację o przygotowanym 
zeznaniu.

Do dnia 30 kwietnia istnieje możliwość akceptacji lub odrzuce-
nia rozliczenia.

Po tym terminie wszystkie zeznania zostaną zaakceptowane 
przez system automatycznie.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: 
h t t p : / / w w w . f i n a n s e . m f . g o v . p l / p p /
wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz

Usługi rozliczenia zeznania PRF jak i PIT-WZ będą uruchomione od 
15 marca 2018 roku.

A co można zrobić kiedy już dzielnie dokonaliśmy rozliczenia prze-
brnąwszy w taki czy inny sposób przez „maszynę podatkową”?

Można czekać na zwrot podatku. Jednak teraz nie oczekujemy 
biernie.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejne usprawnienia syste-
mu w postaci strony internetowej, na której można sprawdzić stan 
realizacji zwrotu nadpłaty:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/zwrot-nadplaty-pit

Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać:

•	 PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwsze-
go podatnika na zeznaniu,

•	 kwotę przychodu za 2017 rok - wartość przychodu w pełnych 
zł /jest to kwota wykazana z zeznaniu podatkowym za rok 2017 
w pozycji:

•	 PIT-28(19, 20) – poz. 45

•	 PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90, 141

•	 PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18

•	 PIT-37(23, 24) – poz. 64, 95/

Jeżeli wszystko jest poprawne możemy otrzymać komunikaty: 
W trakcie realizacji – jeżeli przetwarzanie w systemie podatkowym 
jeszcze trwa lub Zrealizowano co oznacza, że zwrot będzie niedłu-
go i można sprawdzić konto.

Zwroty z zeznań podatkowych realizowane są w terminie do 3 mie-
sięcy od daty złożenia zeznania, jednakże w praktyce odbywa się 
to szybciej.

Wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego, w sytuacji, kiedy 
system nie jest przeciążony przez zeznania tych osób, które czekają 
z wypełnieniem obowiązku do ostatniego dnia, na pewno wpłynie 
pozytywnie na czas oczekiwania na zwrot podatku.

Iwona Bobrowska-Jaworska
ekspert skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce

Dołącz do grona Innowatorów! 
Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim 
poszukuje innowatorów społecznych gotowych zmierzyć się wyzwa-
niami rynku pracy. W Wiosennym Inkubatorze Innowacji wystarczy no-
watorski pomysł i chęć do działania, bo o wsparcie doradcze oraz grant 
na realizację innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA! 

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą 
o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz na-
rażonych na stereotypizację, czyli:

•	 osobach powyżej 50 roku życia, 
•	 młodych bez doświadczenia zawodowego, 
•	 osobach niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest przetestowanie nowatorskich rozwiązań, które przy-
czynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych 

sposobów wspierania osób mających trudność z odnalezieniem się na ryn-
ku pracy. 

Masz świetny pomysł, ale nie wiesz czy sprawdzi się w praktyce? Ten projekt 
pozwoli Ci go przetestować! 

Kto Może Zostać Innowatorem Społecznym? 

Innowatorem może zostać każdy, zarówno osoby prywatne (pracujący, 
bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy 
nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, 
nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty typu stowarzyszenia, przedsię-
biorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy. 

Jakie Formy Wsparcia Czekają na Innowatorów? 

Autorom najlepszych pomysłów przyznane zostaną granty w wysoko-
ści do 80 000 zł. Podczas realizacji projektu otrzymają również dodatkowe 
wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń, doradztwa grupowego i in-
dywidualnego czy pomocy wolontariuszy. 

Jak Zgłosić Swój Pomysł na Innowację? 

Wejdź na stronę: www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznaj się 
z zasadami udziału w projekcie. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy (rekrutacji trwa od 9 marca do 7 kwietnia 2018 r.). 
Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie! 

Wiosenny Inkubator Innowacji
www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
Tel.: +48 785 501 436,
+48 785 501 094
E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Płać podatek tam gdzie mieszkasz

Lepsze drogi? Dalszy ciąg sieci kanalizacyjnej? Nowe trakty dla pieszych? 
Remonty w szkołach i przedszkolach? Realizację takiego rodzaju inwe-
stycji możecie Państwo wesprzeć w łatwy sposób. Poprzez spełnienie 
swojego obowiązku - rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w miej-
scu zamieszkania, a nie zameldowania. To banalnie proste, a może przy-
czynić się do szybszego rozwoju i zwiększenia komfortu życia lokalnej 
społeczności.

Dochody dla gminy…

Każdego roku, prawie 38% podatku dochodowego, który płaci każ-
da osoba pracująca i mieszkająca na terenie Gminy Kłaj, wraca do gminne-
go budżetu z budżetu państwa. Tak więc, jeśli mieszkają Państwo w naszej 
gminie, a w zeznaniu podatkowym wykazują Państwo inne miejsce, miejsce 
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„Z kulturą na Ty” – czyli jak nie potrafią 
się nudzić studenci UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kłaja 25 lutego rozpoczął kolejny 
semestr. Oprócz ciekawych wykładów zaplanowaliśmy pozna-
wanie pięknych zakątków naszego kraju i nie tylko. Zafundujemy 
sobie duży zastrzyk kultury. Będziemy odwiedzać teatry, filhar-
monie i sale koncertowe. Proszę spojrzeć jak pięknie wyglądamy 
z gwiazdą polskiej sceny operetkowej Grażyną Brodzińską.

Przygodę z kulturą rozpoczęliśmy spektakularnie w Dzień Kobiet 
udając się do Muzeum w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym 
w Wygiełzowie na wystawę ikon wykonanych przez naszą koleżan-
kę Bożenę Mularczyk. Dyrektor muzeum dr Marek Grabski, pięknie 
uświetnił to wydarzenie organizując nam wyjątkowe spotkanie, 
za co bardzo dziękujemy.

Od początku istnienia UTW pielęgnujemy nasze cykliczne wyjazdy 
na koncerty symfoniczne do Filharmonii Krakowskie.

Dzień Matki zamierzamy świętować 26 maja o godzinie 18:00 
w Filharmonii Krakowskiej. Zaśpiewa dla nas Pięciu Tenorów: 

Alexander Martinez, Jakub Oczkowski, Łukasz Gaj, Witold Wrona, 
Miłosz Gaj.

Nasze studentki, czyli wszystkie mamy i babcie będą mogły rozma-
rzyć się na Koncercie - 100  Lat Polskiej Piosenki 13 maja o godzi-
nie 18:00 w Centrum Kongresowym ICE.

Zaśpiewają dla nas: Monika Węgiel, Ewa Prus (Teatr Muz. Roma), 
Jacek Wójcicki, Tomasz Steciuk (Teatr Muz. Roma), Tomasz Rak. 
Usłyszymy melodie naszej młodości i takie, przy których dorastały 
nasze dzieci. Piosenki: Anny Jantar, Ewy Demarczyk, Zdzisławy So-
śnickiej, Mieczysława Fogga, Piotra Szczepanika, Bogusława Meca, 
Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena, Andrzeja Rosiewicza, 
Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego i innych.

Rozbawi nas do łez Joanna Kurowska/Katarzyna Skrzynecka, Artur 
Barciś, Radosław Pazura, Katarzyna Ankudowicz/Maria Niklińska, 
Lesław Żurek/Paweł Domagała/Robert Majewski 11 czerwca o go-
dzinie 17.00 w Teatrze Bagatela w spektaklu pt. „Między łóżkami”.

Plany i marzenia są piękne, ale rzeczywistość chadza własny-
mi ścieżkami, może podszepnijmy naszym dorosłym dzielnym 
dzieciaczkom, że może w tym roku zamiast kwiatka jakiś mały 
kawałek „datka” do bileciku sprawi nam radość. Ja wiem cze-
koladki są pyszne, ale wszystkie się odchudzamy no i dbamy 
o poziom cukru we krwi bo jesteśmy świadomymi studentkami. 
Udział w koncercie wymaga wyjścia z domu, czyli ruchu i rekre-
acji (czytaj kreacji). Wzruszenia, które nas czekają na koncertach 
poprawią krążenie i ukołyszą nasze skołatane serca. Jednym 
słowem to wszystko dla zdrowia.

A’propos zachowań prozdrowotnych musimy się pochwalić, 
że zdrowie podreperujemy w Gorącym Potoku w Szaflarach 2. 
czerwca. Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Wieliczce dofinansował nam w ramach otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 
r. w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia zadanie pt. „Seniorzy 
świadomie i konsekwentnie utrwalają zachowania prozdrowot-
ne pod hasłem – Sprawni i zdrowi z uśmiechem przez życie”. 
Zadanie to wykonamy więc z uśmiechem na ustach. 

Obchody 100 - lecia polskiej piosenki w maju to jedno, ale 
głęboko poruszająca refleksja i uczta duchowa czeka na studen-

Wkręć się w pomaganie Wojtusiowi! 

Zbieramy nakrętki plastikowe i zużyte baterie! 

Dochód ze sprzedaży nakrętek i baterii przeznaczony będzie 
na rehabilitacje Wojtusia Sobierskiego. 

Nakrętki zostawiać można:

•	 - w specjalnych pojemnikach na parterze Urzędu Gminy w Kłaju,
•	 - W Szkole Podstawowej w Grodkowicach
•	 - u Sołtysa, Radnego Dąbrowy. 

Szczegóły na: www.facebook.com/wojtussobierski

Wykłady UTW
9 kwietnia godzina 17:30

Wykład na temat: „60+ Wiek dojrzały - Choroba, kalectwo?...” - lek. med. 
Romualda Buczek

23 kwietnia godzina 17:30

Wykład Pani prof. Lucyny Rotter

21 maja godzina 17:30

Wykład na temat: „Wilno - barok na 7 wzgórzach” - Andrzej Pasławski

zameldowania - to ta część dochodów przekazana zostanie na inwestycje 
innego samorządu. Czy nie lepiej wspierać rozwój samorządu w którym się 
mieszka? Cieszyć się nowymi drogami? Uczęszczać do wyremontowanych 
szkół i przedszkoli?

Jak to zrobić?

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Gminy Kłaj to wystarczy wskazać fak-
tyczne miejsce zamieszkania w rozliczeniu podatku dochodowego PIT. 
Na przykład, jeśli zamieszkują Państwo miasto Kraków, wówczas w zezna-
niu podatkowym należy wskazać właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie. 
Natomiast jeśli mieszkają Państwo na terenie naszej gminy, wówczas 
w zeznaniu należy wpisać Urząd Skarbowy w Wieliczce. 

Zmiana dotyczy jedynie właściwości Urzędu Skarbowego i nie wiąże się 
z żadnymi ponoszonymi kosztami, koniecznością zamiany miejsca zamel-
dowania, czy wypełniania sterty dokumentów. 

Dzięki temu zobaczysz i odczujesz wymierne korzyści. Zatem proszę nie 
czekać i wspomóc budżet gminy. 

Oliwia Bieda

tów UTW w dniach 21-23 września w ramach realizacji zada-
nia publicznego Gminy Kłaj w zakresie wspierania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Projekt „Zawdzięczamy 
mu tak wiele” w 100-lecie niepodległości seniorzy pragnął oddać 
hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podążając jego śladami. 
Z wyjazdem do Wilna wiążemy wielkie nadzieje. Czytanie o historii,  
a bycie tam na miejscu to jakby dopełnienie obowiązku. Mamy na-
dzieję, że daną nam szanse na żywą lekcję historii odrobimy na 5+. 

Doświadczanie kultury wysokiej czy niskiej, poważnej lub mniej 
poważnej to zawsze szansa na wewnętrzny rozwój. Mamy nadzieję, 
że nasza ciekawość i otwartość będzie nas motywować w tym 
semestrze i we wszystkich następnych.

Na łamach lokalnej prasy pragniemy serdecznie podziękować 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szarowie - Marzenie Czyż 
oraz Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kłaju - Piotrowi Tałan 
za możliwość ekspozycji wystawy „Seniorzy poznają i dokumentują 
zatrzymując w kadrze dla swoich wnuków historię polskiego rze-
miosła i architektury przemysłowej”.

Dorota Kosmowska
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
oraz Sołtys i Rada Sołecka Kłaja 

zapraszają na

Gminny Festiwal Artystyczny:
„Kocham muzykę”
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do:

30 kwietnia br.
Dla tych co śpiewają i grają, 

dla dzieci i młodzieży
Godziny przesłuchań, regulamin, karta zgłoszenia 

oraz więcej informacji na: www.klaj.pl
lub w sekretariatach szkół

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody!!!

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI GMINY KŁAJ

,,Baw się z nami!’’ - ferie w Łężkowicach

,,Baw się z nami!’’- pod takim hasłem dzieci i młodzież 
z miejscowości Łężkowice spędziły tegoroczne ferie.

Jak co roku, strażacy z OSP Łężkowice, dzięki swojej uprzejmo-

ści, udostępnili lokalną świetlice. Każdego dnia pełnili dyżur 

od 16 do 20 czuwając nad bezpieczeństwem najmłodszych. 

W tym czasie dzieci mogły grać w ping ponga, mini hoke-

ja i uczestniczyć w zabawach ruchowych. Organizowane także 

były zajęcia plastyczne i animacje, prowadzone przez jedną 

z mam, na których to dzieci mogły się wykazać kreatywnością 

i fantastycznymi pomysłami. Największą atrakcją było wielkie 

poszukiwanie skarbów, na naszych małych zwycięzców cze-

kała skrzynia pełna pyszności i słodyczy. Cieszymy się, że 

mogliśmy choć trochę urozmaicić czas dzieciom, które ferie 

spędzały w domu i tym, które przyjechały na ferie do naszej 

miejscowości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Straża-

kom z OSP Łężkowice za poświęcony czas i środki przekazane 

na organizację zabaw. Mamą, które przyprowadzały swoje 

pociechy na zajęcia i zapewniały pyszne ciasta oraz przekąski, 

jak również wszystkim zaangażowanym za wspólnie spędzo-

ny czas.

Chiny w bibliotece, czy 
biblioteka w Chinach? 

Dzieci z kl. III „b” Szkoły Podstawowej w Kłaju dowiedziały się 

wielu ciekawych rzeczy o tym najstarszym cesarstwie w dzie-

jach ludzkości. Pani Urszula – przedstawicielka „Bystrzaka” 

czyli Akademii Twórczego Rozwoju z Wieliczki zabrała nas 

w tajemniczą podróż do tego ciekawego i tajemnicze-

go kraju.

Młodzi uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem 

wysłuchali opowieści m.in. o tym jaka jest flaga Chin, 

co to jest mur chiński i terakotowa armia i dlaczego tak ważny 

dla kultury Chin jest smok. Ponadto dzieci poznały sposób 

uprawy ryżu i jego gatunki oraz jak wygląda tradycyjny chiń-

ski kalendarz.

Chińskich znaków zodiaku również jest 12, a ich cykl dzielony 

jest nie na miesiące (jak w zodiaku tradycyjnym) ale na lata. 

I tak nasi dzisiejsi goście urodzeni w 2009 roku byli spod zna-

ku Świni. Warto zaznaczyć, że każdy rok chiński przyporządko-

wany jest jakiemuś zwierzęciu, a nowy rok nie rozpoczyna się 

od 1 stycznia tylko przypada na przełom stycznia i lutego.

Pani Ula ubrała jednego z uczestników spotkania w tradycyjny 

strój chiński, a następnie każde z dzieci wykonało własnoręcz-

Barbara Żelazny

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Strażaków OSP Łężkowice za poświęcony czas, opiekę, udo-
stępnienie sali w Domu Strażaka oraz zakup niezbędnych 
materiałów do zajęć.

Pani Basi za organizację zajęć plastyczno – technicznych 
oraz zabaw ruchowych dla najmłodszych i Pani Justynce 
za pomoc w przygotowaniu sali.

Rodzice
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Co słychać u przedszkolaków z Brzezia?

W rok szkolny 2017/2018 w Przedszkolu w Brze-
ziu weszliśmy z podwójną energią, a jeżeli energia podwój-
na to i radości drugie tyle. W Brzeziu powstał drugi oddział 
przedszkolny. Teraz mamy dwie grupy, młodszą trzylat-
ki i czterolatki oraz starszą pięciolatki i sześciolatki. Dotych-
czasowy czas spędziliśmy bardzo intensywnie i ciekawie, 
a przed nami jeszcze kolejne pół roku.

Nasze zuchy brały udział w konkursie „Małe i Duże Misie” 
zorganizowanym w Grodkowicach z okazji „Dnia Pluszowe-
go Misia”. Dorotka Woźniak zajęła pierwsze miejsce w starszej 
grupie natomiast w młodszej zaszczytne drugie miejsce 
zajęła Róża Kowalczyk. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć 
dziewczynek. Mieliśmy również okazję pojechać do Centrum 
Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, gdzie dzieci widziały bar-
dzo ciekawą inscenizację przedstawienia „Bajka o dzielnym 
szewczyku”. W naszym przedszkolu odbyły się już trzy razy 
warsztaty z gliny, którymi dzieci są zachwycone, to świetna za-
bawa, a do tego przedszkolaki rozwijają swoją wyobraźnię 
i kreatywność. Bale: andrzejkowy i karnawałowy były bar-
dzo udane, dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach, w któ-

Recytują Najlepiej w Naszej Gminie!

27 lutego na sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju od-
był się Gminny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 
trzydzieścioro uczniów szkół podstawowych, którzy star-
towali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy 
IV – VII oraz gimnazjum.

Świetnie przygotowani recytatorzy zaprezentowali wiersze 
i fragmenty utworów prozatorskich. Jury, w skład którego we-
szli przedstawiciele każdej ze szkół oraz pani Kamila Polak, 

nie czapkę z papieru przyozdabiając ją rysunkami i różnoko-

lorowym ryżem. Następnie wszyscy uczestnicy zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcie ze strojem smoka. Na koniec spotka-

nia uczniowie mieli okazję zobaczyć kilka ciekawych ekspe-

rymentów min.: wybuch wulkanu czy zimne ognie palące się 

w wodzie.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, dzieci były 

żywo zainteresowane przedstawioną tematyką.

Spotkanie zrealizowano ze środków finansowych Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaju 

rych oczywiście na wygranego czekała smaczna nagroda. 
Przedszkolaki bardzo chętnie się przebrały, obydwie zabawy 
były pełne księżniczek, smoków, ale nie brakowało także 
piratów oraz służb mundurowych. Naszym przedszkolakom 
udało się również złapać kilka dni ze śniegiem i urządziliśmy 
dzień lepienia bałwanka, powstało aż dwadzieścia jeden bał-
wanków. Gościliśmy oczywiście w przedszkolu św. Mikołaja, 
okazało się, że wszystkie dzieci cały rok były bardzo grzeczne. 
W grudniu odbył się kiermasz świąteczny. Dziękujemy bar-
dzo rodzicom za przynoszenie ozdób świątecznych. Zebrane 
pieniądze zostaną przekazane na remont toalet w szkole. 
W naszej placówce odbył się konkurs zbierania zakrętek. 
Pierwszy etap został zakończony trzydziestego pierwsze-
go stycznia. Drugi etap odbędzie się w drugim półroczu. 
Odwiedził nas również cyrk. Przedszkolaki miały okazje zo-
baczyć prawdziwego pytona tygrysiego oraz bardzo sym-
patycznego misia polarnego. Największe jednak emocje 
towarzyszyły wydarzeniu, które odbyło się nie tak dawno, 
a mianowicie Dzień Babci i Dziadka. Siódmego lutego malu-
chy i starszaki wystąpiły przed swoimi dziadkami. Dzieci były 
bardzo podekscytowane w końcu w pocie czoła przygotowy-
wały się do tego dnia dwa miesiące. 

W przedszkolu w Brzeziu sporo się dzieje, ale to dzięki temu, 
że dzieci są gotowe do nowych wyzwań, a ich rodzice zawsze 
chętni do współpracy i pomocy. Szczególnie chcielibyśmy 
podziękować Pani Katarzynie i Panu Marcinowi Kowalczykom 
za podarowanie tablic oraz zabawek do naszego przedszkola, 
oraz Pani Justynie i Panu Rafałowi Filipowskim za zakupienie dy-
wanu do sali maluchów. Wielkie podziękowania dla Pani Anny 
Jachymek za zakupienie zabawek. Jest nam bardzo miło, 
że są wokół nas osoby, które są zawsze gotowe do pomocy 
i same wychodzą z inicjatywą. Organizacja tych wszystkich 
przedsięwzięć daje wiele satysfakcji i jest bardzo wdzięczna, 
gdyż podziękowaniem są uśmiechy przedszkolaków.

Karolina Kukiełka

kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, długo deba-
towało, rozważając, komu przyznać nagrody w konkursie.  

Nagrody książkowe otrzymali:

Uczniowie klas I-III:

1. Jakub Ślęczek, kl. I – SP Kłaj
2. Emilia Tomasik, kl. I – SP Kłaj
3. Anna Tylka, kl. III – SP Kłaj.

Uczniowie klas IV-VII:

1. Dominik Kuras, kl. V – SP Kłaj
2. Alicja Banaś, kl. IV – SP Brzezie
3. Maciej Jagła, kl. VI – SP Brzezie

Wyróżnieni: Natalia Kołodziej, kl. IV – SP Kłaj, Julia Klima, kl. 
V – SP Grodkowice, Anna Rajca, kl. V – SP Grodkowice.

Uczniowie klas gimnazjalnych:

1. Emilia Kołodziej, kl. 3 – SP Kłaj
2. Milena Świętek, kl. 2 – SP Targowisko
3. Natalia Firlit – SP Szarów.

Laureaci, którzy zajęli pierwszą i drugą lokatę, wezmą udział 
w powiatowym etapie 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego w Wieliczce.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję od-
wagi, znakomitego przygotowania. Cieszę się, że obcowanie 
z literaturą sprawia Wam radość – a była ona widoczna pod-
czas Waszych recytacji. Dziękuję także opiekunom za przy-
gotowanie uczniów do konkursu oraz pani Kamili Polak 
za włączenie się w inicjatywę promującą literaturę i piękno ję-
zyka polskiego.

Patrycja Winzer

Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.
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Nasi Karatecy są najlepsi! 

Wielki sukces odnieśli podczas rozegranego 3 marca III Pu-

charu Krakowa karatecy z Dojo Kłaj. Zawody, w których 

startowała rekordowa ilość, aż 1051 dzieci zgromadziły 

najlepszą karatecką młodzież z całego kraju, z 48 klubów. 

Silna konkurencja nie spłoszyła naszych wojowników. 

Wręcz przeciwnie, dodała im sił do walki. Joanna Łyżwiń-

ska została najlepszą zawodniczką Pucharu, wygrywając 

wszystkie konkurencje i zdobywając cenne nagrody i czek 

na 1000 zł. 

Rafał Wajda, główny trener i założyciel KKKT wyzwolił 

w wielu rodzicach swoich podopiecznych ogromne pokłady 

dobrej energii, chęci pracy społecznej i hojności. Dzię-

ki temu udało się pozyskać wielu sponsorów. Także Wójt 

Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek podarował dzieciom upomin-

ki w postaci żubrów- pluszaków, które sprawiły nagrodzonym 

karatekom wiele radości. Dzieci ze sportowej klasy w Szarowie 

bardzo dobrze sobie radziły i wróciły z pucharami i prezenta-

mi. Wszyscy dostali pamiątkowe, odlewane medale.

Oto nasi finaliści, którzy stanęli na podium: 

Złoty medal:

•	Milan	Chmielek,	

•	Lena	Kasina,	

•	Helena	Moskwa,	

•	Julia	Cieśla,	

•	Nina	Zięba,

•	Magdalena	Chorąży,

•	Joanna	Łyżwińska	–	kata,

•	Joanna	Łyżwińska	–	kumite.	

Srebrny medal:

•	Julian	Gomułka,	

•	Nadia	Lis,	

•	Dominika	Kmiecik,

•	Kamil	Rak,

•	Natalia	Firlit.

Brązowy medal:

•	 Milena Babraj, 

•	 Julian Kubiak, 

•	 Natalia Firlit- kata,

•	 Natalia Firlit- kumite,

•	 Arkadiusz Wilkosz.

Łącznie zdobyliśmy 18 medali: 8 złotych, 5 srebrnych i 5 brą-

zowych. Gratulujemy oraz cieszymy się z sukcesu.

KKKT
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Mistrzowie Małopolski 

W dniu 17 marca na hali w Kłaju odbył się Turniej Wrotkar-
ski zaliczany do Pucharu Małopolski.

W zawodach uczestniczyli zawodnicy z klubu Optima, 
KKSW KRAK, Kłaj Na Rolkach i Czas Na Rolki z Wieliczki.

Zawodnicy startowali w dwu konkurencjach, jazda indywidu-
alna na czas i slalom pomiędzy pachołkami (koperta).

Dodatkowo rozegrano w trzech grupach wiekowych sztafetę 
składającą się z trzech zawodników, gdzie drużyna mia-
ła do pokonania dziewięć okrążeń. 

Gratulacje dla wszystkich uczestników za udział i rywalizację 
oraz za wyniki osiągnięte podczas zawodów.

Wyniki zmagań znajdują się na stronie: www.klaj.pl

KKSW

Mistrzowie szachownicy!

W dniu 24 lutego nasi szachiści brali udział w turnie-
ju szachowym w Sierczy, w którym wzięło udział 116 
zawodników!

Młodzi wychowankowie Pana Zbigniewa Gądora dzielnie 
rozgrywali swoje partie, a wyniki są zadowalające!

W grupie najmłodszej grali: Fabian Szewczyk i Lena Kasina. 
Fabianowi udało się wygrać 4 z 7 partii i tym samym zdobył 
„V” kat. szachową! Lenka natomiast zdobyła 2 pkt. i troszkę jej 
zabrakło do normy na „V”, ale zapowiedziała, że następnym 
razem jej się uda!  

W rocznikach 2010-2008 na szachownicach rozgrywali swoje 
partie Wiktor i Dorota Jankowicz, a także Mikołaj Fraś. 

Dorotka podobnie jak Lena zdobyła 2 pkt. z 7 partii i także 
niewiele jej zabrakło do uzyskania kategorii szachowej. Mi-
kołaj uzyskał wynik 3 z 7 i wykonał normę na „V” kat. Wiktor 
z wynikiem 4 pkt., także zdobył swoją upragnioną „V” katego-
rie szachową. Wielkie gratulacje!

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
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