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Budynek socjalny

„Wolnych”
już gotowy

Kłajowscy sportowcy nowy sezon rozpoczną, korzystając już z nowego zaplecza
socjalnego. Budynek którego budowa trwała od maja ubiegłego roku,
jest już gotowy.
Oliwia Bieda
Nowoczesny budynek zlokalizowany jest przy bosku sportowym Towarzystwa Sporto-


fotogaleria

wego „Wolni” Kłaj. Dwukondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni użytkowe 168,05
m2, posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na poziomie parteru. Ponadto dla osób poruszających się na wózkach zaprojektowana została toaleta. Na
parterze znajdują się 3 toalety, 2 szatnie, 2 łazienki, pomieszczenie gospodarcze oraz
przestronny hall. Pomieszczenia na poddaszu zagospodarowane zostały pod pralnię,
suszarnię, łazienkę, pokój trenera oraz pomieszczenie gospodarcze.
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach mają dużą wytrzymałość mechaniczną na
zginanie i śladową ścieralność oraz są odporne na zarysowania. Na całej długości położono płytki antypoślizgowe, jednorodnie dopasowane do koloru ścian, dzięki czemu
nie tyko jest estetyczni ale i bezpiecznie. Obiekt podłączony jest do sieci infrastruktury
technicznej: zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie
ścieków i zaopatrzenie w gaz. Cechą wyróżniającą budynek jest jego charakterystyczny,
wielospadowy dach oraz nietypowy kształt.
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gminy i Krakowa udało się zebrać dzięki hojności
wrzucających 26 tysięcy złotych, co w porównaniu
z większymi sztabami stanowi bardzo wysoką
kwotę, większą o 10 tysięcy niż w roku ubiegłym.
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Nagrody
Wajda N
Glica, Ka
Julia Chu
Pilch, Em
Mirella K
Rajca, Pio

Nowy asfalt
i chodniki dla
bezpieczeństwa

Wydatki na przedmiotowe zadanie zostały współ,,Budowa Placu
finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wyposażenie
świetlicy
Powstały Plac Zabawwiejskiej
jest ogólnodostępnym miejZabaw
przy
scem z którego zachęcamy do korzystania. ZnajduW bieżącym roku remontu doczekają
się na nim następujące urządzenia do zabawy:
Domu
zlokalizowanej
wjązestaw
Wiejskim
Domu
żonkil, podwójna huśtawka,
sprężynowiec
się nawierzchnie asfaltowe położone Wiejskim
konik.
w gminie Kłaj na drogach PowiatoKultury
Plac jest bezpiecznym miejscem zabaw gdyż posiawych.
Kultury w Szarowie
da ogrodzenie oraz monitoring. Jest wyposażony
w ławki i kosze na śmieci, które zapewnią porządek
w Brzeziu”…
oraz pozwolą spocząć Rodzicom pilnującym baO
B
i
Łężkowicach
wiące się dzieci.
zakończona
Renowacji doczekają się dwa odcinki.
liwia

ieda

Przebudowany zostanie 230-metrowy
odcinek w miejscowości Grodkowice,
który będzie dokończeniem nakładki asfaltowej do drogi DK94.

Gmina Kłaj zrealizowała zadanie związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Szaro-

Zachęcamy
doktórej
korzystania!
wie orazmieszkańców
Łężkowicach,
celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Przy Domu Kultury w Brzeziu powstał Plac Zabaw
Jankowicz
naJoanna
który Gmina
Kłaj dostała dofinansowanie w
wysokości 25 000,00 zł zgodnie z umową o przyZadanie
zrealizowane
zostało w ramach
znanie
pomocy
nr 00883-6930-UM640196/12
na umowy przyznania pomocy nr 01936-6930operację
z zakresu małych
projektów w ramach
UM0640648/13
oraz 01936-6930-UM0640650/13
na operację z zakresu małych projektów
działania
413 działania
,,Wdrażanie
lokalnych
strategii
rozw ramach
413
,,Wdrażanie
lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007woju”
objętego
PROW nazadań
lata 2007-2013,
która
zo2013.
Na realizację
Gmina Kłaj
dofinansowanie
w kwocie 49 998,00 zł. Każda z świetlic
stała
zawarta
w
dniu
17.01.2012r.
pomiędzy
Gminą
została wyposażona w następujący sprzęt:
Kłaj a Samorządem Województwa Małopolskiego.
Zakres:

Bezpieczniej będzie także w miejscowości Brzezie. Tam wyremontowany zostanie 450-metrowy odcinek koło Ośrodka
Zdrowia do wiaduktu.
Poprawi się również bezpieczeństwo
pieszych. W najbliższym czasie powstanie 250 merów chodnika w Łężkowicach
oraz jest projektowany 400-metrowy odcinek chodnika w Dąbrowie. „Wskazując
na nasilony ruch i niebezpieczeństwo
przy tych drogach budowa chodników
jest konieczna. Musimy zapewnić minimum bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom, a także rolkarzom, których jest
w naszej gminie coraz więcej.” – mówi
Zbigniew Strączek, Wójt Gminy Kłaj.
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cząca Gm
Problem
– Zbigni
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kolumny pasywne

2

końcówka mocy

1

mikser

1

mikrofony dynamiczne

3

mikrofony instrumentalne

2

zestawy bezprzewodowe

2

statywy mikrofonowe

7

kabel głośnikowy

2

kabel mikrofonowy

8

reflektory

8

sterowniki oświetlenia

1

statyw oświetlenia z korbą

2

kabel połączeniowy do reflektorów

8

stoły konferencyjne
krzesła konferencyjne

24
120

Informujemy, że zarówno świetlice jak i zakupiony sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy są
obiektem ogólnodostępnym, a korzystanie z nich jest nieodpłatne. Gmina Kłaj nie stawia żadnych ograniczeń w użytkowaniu i dostępie do zakupionego sprzętu, który jest udostępniany
bezpłatnie. Wójt Gminy Kłaj serdecznie zaprasza oraz zachęca do korzystania z zakupionego
sprzętu.

Po częśc
Gminy n
ce m.in.
Rozwiąz
Gminneg
komanii,
zaopatrz
wadzeni
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Środki z LGD
nie dla nas?
W terminie od 16 stycznia do 14 lutego br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej
Puszczy, prowadziła nabór wniosków
na odnowę i rozwój wsi. W puli do rozdania kwota dofinansowania na duże
projekty wynosiła 225.717,00 złotych
i na małe projekty 45.619, 24 złotych.
Monika Seweryn
Gmina Kłaj złożyła wniosek na poprawę
infrastruktury społecznej, chcąc realizować zadanie mające na celu poprawę
estetyki i funkcjonalności Domu Kultury
w Dąbrowie. Obejmował on kompleksowy remont wnętrza świetlicy wiejskiej.
Do wniosku załączone zostały niezbędne dokumenty tj. projekt budowlany
wraz z pozwoleniem na budowę oraz
pełen kosztorysy inwestorskie.
Komisja składała się z 8 członków,
w tym 5 reprezentantów Gminy Kłaj oraz
3 reprezentantów gminy Niepołomice.
Jako przedstawiciele z naszego terenu,
w glosowaniu uczestniczyli: Stanisław
Cebeńko, Wiesław Średniawa, Rafał Kubas, Marta Bzdyl, Katarzyna Zając. Z głosowania wyłącza się 2 osoby: jednego
przedstawiciela z gminy Niepołomice
i reprezentującą gminę Kłaj p. Katarzynę
Zając. Reasumując: za projektami głosowały aż 4 osoby z naszej gminy, gdy
z Niepołomic tylko dwie.
Niestety komisja w głosowaniu odrzuciła wniosek Gminy Kłaj wybierając projekt
Gminy Niepołomice tj. 1) zagospodarowanie centrum Podłęża – 115.717,00

celu wyeliminowanie oraz ograniczenie
niebezpieczeństw, na jakie narażony jest
pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych.

złotych 2) zagospodarowanie centrum
Zagórza - 55.000 złotych 3) zagospodarowanie centrum Zabierzowa Bocheńskiego - 55.000 złotych. W sumie nasi
sąsiedzi otrzymają na realizację w/w.
zadania środki w wysokości 225.717,00
złotych. Nietrudno się domyślić kto i jak
głosował, a już na pewno nie mało to nic
wspólnego z dobrem gminy.
Przykry jest fakt, że przedstawiciele Gminy Kłaj nie poparli w 100% inwestycji na
terenie swojej gminy. Dzięki środkom
przekazanym przez LGD, to Niepołomice
będą realizowały swoje projekty. Komisja przyznała nam natomiast środki z puli
środków na małe projekty. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na realizację
zadania kulturalnego „Dni Gminy Kłaj”.

W Szarowie jest
bezpieczniej
Przy drodze krajowej nr 75 w Szarowie, wzdłuż chodnika zamontowane
zostały balustrady zabezpieczające.

Tego typu urządzenia zabezpieczające
ruch pieszych i rowerzystów stosuje się
w celu zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokości, jeżeli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów położona jest powyżej 0,5 m od
poziomu terenu. Zaletą zamontowanych
urządzeń jest ich bardzo dobra widoczność po zmroku.

Środki
na odbudowę
przepustu
drogowego
Gmina Kłaj pozyskała promesę na dofinansowanie w roku
2014 zadania pn.: „Odbudowa
przepustu drogowego o średnicy 100 cm, znajdującego
się w ciągu dogi gminnej Goły
Brzeg - boczna w km 0+198,
nad rowem melioracyjnym (dz.
Nr 2221) w miejscowości Kłaj.
Wysokość otrzymanej dotacji
będzie wynosiła 140.000 złotych.
Środki pieniężne na realizację tej
inwestycji pochodzić będą z budżetu Państwa.

Oliwia Bieda
Czerwono – białe urządzenia mają na
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Kłaj trzecią „Mądrą Gminą”
Małopolski
10 lutego br. przeszło stu gospodarzy miast i gmin Małopolski spotkało się
w Zakopanem na konferencji, w trakcie której miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Mądra Gmina”.
Oliwia Bieda
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wyróżnił 9 małopolskich
gmin, które najaktywniej wspierały w minionym roku w rozwój kompetencji swoich
pracowników. Ogłoszenie wyników oraz
wręczenie nagród, miało miejsce podczas
konferencji Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Małopolski. Statuetkę oraz
certyfikat dla Gminy Kłaj odebrał jej gospodarz – Zbigniew Strączek.
„Przyznane wyróżnienie jest powodem do
dumy. Ogromnie cieszy mnie fakt, że pracownicy samorządowi, tak chętnie podnoszą
swoje kwalifikacje i uczestniczą w różnego
rodzaju szkoleniach oraz konferencjach. Jest

to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.
Nieustannie zmienia się prawo, a jednostka
samorządowa wszystkie swoje zdania musi
realizować zgodnie z nim. Mam także nadzieję, że to nie zmieni się w roku bieżącym”
– mówi wójt gminy Zbigniew Strączek.
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Małopolski to silna, opiniotwórcza grupa
działająca już przeszło 10 lat, oparta na
wspólnocie interesów samorządów Małopolski, niezależna od sympatii politycznych.
Głównym jej celem jest prezentowanie opinii
członków Forum w sprawach dotyczących
funkcjonowania samorządu i wpływanie na
procesy legislacyjne zgodnie z potrzebami
wspólnot lokalnych.

XL Sesja Rady Gminy
21 lutego na Sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, punktualnie o godzinie 13:00
rozpoczęła się XL Sesja Rady Gminy.
Oliwia Bieda
W obradach uczestniczyło 13 radnych oraz
wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek. Po informacji Wójta oraz Przewodniczącej Rady
Gmin dotyczących prac w okresie między sesjami podjęto szeregach uchwał m.in. zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj
na lata 2014 -2019 oraz przyjęcia darowizny
nieruchomości położonych w Targowisku
i w Brzeziu w skład zasobów gruntów naszej
gminy.
Radni głosowali także nad Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kłaj na rok 2014. Celami gminnego
programu przeciwdziałania bezdomności
zwierząt domowych są:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom
z terenu gminie, w tym miejsca w schronisku,
2. Odławianie bezdomnych zwierząt,
3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwie-
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rzą poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, szczególnie psów i kotów,
4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt,
5. Usypianie ślepych miotów,
6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt,
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
Podczas lutowego spotkania radni przyjęli do realizacji na lata 2014-2020 program
osłonowy na „Pomoc Gminy Kłaj w zakresie
dożywiania” oraz uchwałę w/s określenia
zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc
w ramach zadań własnych, w postaci zakupu
posiłków albo produktów żywnościowych
(świadczenie rzeczowe ) dla osób i rodzin
objętych programem osłonowym. Wszystkie
z uchwał podjęto jednogłośnie.
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„Bezrobocie?
To nie dla mnie!”
- bezpłatne szkolenia
i kursy zawodowe dla
absolwentów
Wójt Gminy Kłaj, zachęca bezrobotnych i niepracujących absolwentów między
15 a 27 rokiem życia do udziału w projekcie „Bezrobocie? To nie dla mnie!” realizowanym przez Centrum Językowe EVEREST z Krakowa. Udział w projekcie to
świetna okazja dla niepracujących absolwentów na zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie zawodowych kwalifikacji i przystosowanie ich do aktualnego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Co ważne udział w projekcie
jest całkowicie bezpłatny.
Co w programie?
Uczestnicy zostaną wszechstronnie przygotowani do wejścia na rynek pracy. Projekt rozpocznie się od zajęć z doradcą zawodowym, który pomoże wybrać Uczestnikom najlepszą ścieżkę ich zawodowej kariery. Kolejnym krokiem będą warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy. Następnie, w zależności od indywidualnych potrzeb
i predyspozycji, będzie można wziąć udział w kursie z języka angielskiego, szkoleniu komputerowym, oraz kursach zawodowych tj.: prawo jazdy kategorii B, C, C+E,
kurs sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta, kurs profesjonalnej obsługi klienta na
recepcji, kurs magazyniera wraz ze zdobyciem uprawnień na prowadzenie wózków
widłowych, kurs księgowo-finansowy, kurs z programów graficznych bądź tworzenia stron www. Część Uczestników zostanie skierowana także na 3 miesięczny płatny
staż lub objęta pośrednictwem pracy.
Pierwsza edycja rozpoczyna się już w listopadzie 2013 roku. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i podręczniki do nauki języka oraz przerwy kawowe podczas warsztatów.

Prehistoryczne
znalezisko
w Gminnej Izbie
Regionalnej
w Kłaju!
W styczniu 2014 roku Pan Mariusz
Gądek, mieszkaniec Targowiska przekazał do naszej Izby Regionalnej niezwykły eksponat – ZĘBA MAMUTA!
Liczący co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat ząb został znaleziony przez
Pana Gądka i jego córkę – Gabrielę
podczas spaceru nad Rabą po powodzi w 2013 roku.
Krystyna Gierat
Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju

opiekun

Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi za
ofiarowanie tego cennego daru Izbie Regionalnej.

Do kogo skierowany jest projekt?
W projekcie mogą brać udział bezrobotne bądź niepracujące osoby pomiędzy 15
a 27 rokiem życia, zamieszkujące powiat krakowski, wielicki bądź proszowicki. Dodatkowo bardzo istotne jest to aby posiadały status absolwenta, czyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę.
Ile trzeba zapłacić?
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Można także starać się o uzyskanie stypendium szkoleniowego oraz zwrot kosztów dojazdu lub kosztów opieki nad dzieckiem.
Gdzie można się zgłosić i uzyskać szczegółowe informacje?
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad zgłoszenia i udziału można
uzyskać na stronie internetowej www.bezrobocieniedlamnie.pl oraz pod numerami
telefonów (12) 260 54 54 i 695 039 314.

Zęba mamuta można oglądać w Gminnej Izbie Regionalnej w poniedziałki
i czwartki w godz. od 10 do 13.
Serdecznie zapraszamy.
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Konferencja dla organizacji
pozarządowych i instytucji
z terenu gminy
Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z terenu gminy spotkali się 22 lutego na konferencji zorganizowanej przez 10 Drużynę Wędrowniczą „Czar.”
Agnieszka Pagacz
Data nie była przypadkowa, to właśnie w tym terminie skauci
na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, dzień podczas którego wysyłają życzenia dla swoich przyjaciół i sojuszników.
Chcieliśmy, aby wiadomość o naszym istnieniu dotarła do
jak największego kręgu organizacji. Jesteśmy młodą drużyną skupiającą młodzież w wieku 16-21 lat, która wywodzi się
z 5 DH „Leśni Ludzie”. Mało kto wie jaka jest specyfika naszej
pracy, że w naszym działaniu jesteśmy otwarci na współpracę,
a nasze pola działania pokrywają się z celami wielu organizacji. Postanowiliśmy więc zorganizować konferencje, podczas
której można było dowiedzieć się kim jesteśmy i co mamy do
zaoferowania społeczności lokalnej – tłumaczył drużynowy na
początku spotkania. Nie tylko chcieliśmy zaprezentować siebie, ale i podjąć dialog o tym w czym i w jaki sposób możemy
współdziałać. Stąd zrodził się pomysł konferencji i organizacji
Harcerskiego Dnia Partnerstwa.
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się na czym polega
harcerski system wychowawczy oraz w jaki sposób pracują
wędrownicy. Zaprezentowano także szerokie spektrum pól
działania (m.in. oświata, kultura, sport), które wykorzystuje
Związek Harcerstwa Polskiego w swojej pracy wychowawczej.
Omówione i poparte przykładami miały stać się one motorem
do późniejszej dyskusji.
Istotną część stanowiły też rozmowy w kuluarach przy ciastku
i kawie. Był to najlepszy moment na zebranie myśli, zadanie
dodatkowych pytań czy wymienienie się danymi teleadresowymi. W naszej gminie działa prężnie wiele organizacji, a spotkanie takie jak to jest źródłem nowych pomysłów i okazją do
wzajemnego poznania.
Ostatnia cześć konferencji – dyskusja – okazała się bardzo
owocna. Nie było organizacji, która nie zabrała by głosu. Pojawiła się duża ilość koncepcji na wspólne działania i przedsięwzięcia, nie tylko z udziałem harcerzy wędrowników, ale

8

wszystkich obecnych stowarzyszeń i instytucji. Nawet jeśli tylko część z nich uda się zrealizować (bo pomysłów było wiele)
to i tak skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy gminy. Taka jest
bowiem rola organizacji pozarządowych – działać z pożytkiem
dla lokalnych społeczności.
10 DW „Czar.” dziękuję Urzędowi Gminy Kłaj za możliwość organizacji spotkania w auli gminy, Kołu Gospodyń Wiejskich za
wypożyczenie zastawy do bufetu, a p. Małgorzacie Balik za pomoc w tworzeniu listy gości i w sprawach technicznych.
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SPO Ł E CZ E Ń S T W O

Stowarzyszenie
dla młodzieży
z Targowiska
W czasie tegorocznych ferii zorganizowaliśmy dla
uczniów ZSO wyjazd do Niepołomic do Obserwatorium
Astronomicznego.
Anna Wójtowicz
Obserwatorium popularyzuje wiedzę z zakresu astronomii
i badań kosmosu. Prelekcji edukacyjnej towarzyszył pokaz
multimedialny dostosowany do grupy odbiorców. Największe wrażenie na młodzieży zrobiły obrazy Ziemi widziane
z kosmosu. Zaciekawienie budziły promy kosmiczne, kosmonauci przebywający w przestworzach, stan nieważkości
i przygody z tym związane.
Prelekcja była wstępem do Planetarium, gdzie pokaz w kopule, obrazu nieba, planet, gwiazd, wszechświata, przeniósł nas
w świat wyobraźni. Po tej kosmicznej podróży powróciliśmy
na ziemię i udaliśmy się do Izby Leśnej.
Nadleśnictwo Niepołomice posiada bardzo ciekawie urządzoną ekspozycję lasu – drzew, krzewów, runa, ściółki leśnej,
zwierząt i ptaków. Wykład rozpoczął się od wskazania obszaru
jaki zajmuje Puszcza Niepołomicka. Następnie trochę historii,
sposobów gospodarowania zasobami leśnymi, a także opisu
codziennej pracy Służb Leśnych podczas przecinki, usuwania
starodrzewia, nasadzeń i hodowli sadzonek.
Ekspozycje roślinności zwierząt i ptaków młodzież oglądała
z niezwykłym zainteresowaniem zadając wiele pytań.
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SP OŁE C Z EŃST W O

„Ikony na 102”
W programie Kroniki Krakowskiej wyemitowano reportaż poświęcony kłajowskiej kwiaciarce i jej pasji, którą
zaraża innych.
Oliwia Bieda
Pod kierunkiem Pani Maji Bugaj – Sobkiewicz w „Klubie Seniora na 102” w Dąbrowie, odbywają się zajęcia na których
uczestniczy uczą się tworzyć Ikony. Spotkania organizowane przez to stowarzyszenie to nie tylko okazja do rozwijania
swoich umiejętności, ale także okazja do spotkań towarzyskich. Techniką decoupage ozdabiają pudełka, butelki, meble i wiele innych.
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.
Karnawał zakończony został zabawą ostatkową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. Po tych licznych imprezach
przyszedł czas na ciężką pracę w przygotowaniu prac na kiermasz wielkanocny.

W artystach amatorach tkwią ogromne pokłady umiejętności oraz chęci. Swojego zadowolenia z prężnej działalności
niedawno powstałego stowarzyszenia nie kryje także gospodarz gminy. Dzięki wójtowi gminy – Zbigniewowi Strączkowi,
w roku 2013 „Klub Seniora na 102” realizował zadanie pn.
„Twórz piękno i ozdabiaj swój świat” ze środków pochodzących z dotacji gminy Kłaj na działalność kulturalną. Własnoręcznie robione ikony to doskonały prezent na różne okazje,
o czym przekonali się już nie tylko członkowie klubu.

Żegnaj karnawale
Tegoroczny karnawał dla uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Brzeziu był wyjątkowo udany.
Stanisław Lisowski
Na początku lutego mieli okazję bawić się na balu zorganizowanym przez burmistrza Niepołomic, który odbył się na
zamku w Niepołomicach. Kolejną okazją do zabawy był bal
Walentynkowy zorganizowany przez kadrę i podopiecznych
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Uczestnicy
Środowiskowego
Domu Samopomocy
z wizytą
w Tomaszkowicach
W połowie stycznia uczestnicy ze Środowiskowego Domu
Samopomocy z Brzezia zostali zaproszeni przez przyjaciół
ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Tomaszkowic na
przedstawienie teatralne.
Stanisław Lisowski
Odbyły się tam Jasełka, przygotowane przez kadrę oraz uczestników tego Domu. Przestawienie składało się z trzech aktów.
Uczestnicy biorący udział w przedstawieniu popisali się ogromnymi zdolnościami wczuwania się w swoje role. Aktorzy przypomnieli zaproszonym gościom wydarzenia związane z narodzinami Pana Jezusa. Widowisko bardzo się wszystkim podobało. Na
zakończenie każdy z gości został zaproszony na mały poczęstunek.
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N O WE PR Z E D SZ KOL E
DRODZY RODZICE!

BUDUJEMY PRZEDSZKOLE
WASZYCH MARZEŃ
LOKALIZACJA: KŁAJ
PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE
METODA NAUCZANIA WG. PEDAGOGIKI MONTESSORI
PROFESJONALNA KADRA
ZAJĘCIA DODATKOWE W CENIE CZESNEGO
PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 ROKU ŻYCIA

WŁASNA KUCHNIA NA MIEJSCU!

NOWOCZESNY, SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY OBIEKT
DUŻY, WYGODNY PARKING
W KAŻDEJ SALI ŁAZIENKA DLA DZIECI
PROFESJONALNE SYSTEMY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
PIĘKNY, DUŻY OGRÓD DLA DZIECI
NOWOCZESNY, BEZPIECZNY PLAC ZABAW
PLANOWANE GODZINY OTWARCIA 7:00 -17:30

SUPER CENA!
5 GODZIN RANO – 130 ZŁOTYCH / MIESIĘCZNIE
5 GODZIN PO POŁUDNIU – 130 ZŁOTYCH / MIESIĘCZNIE
CAŁY DZIEŃ – 250 ZŁOTYCH / MIESIĘCZNIE
PLANOWANE OTWARCIE:
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2014 ROK

REZERWACJA MIEJSC! TEL. 508 637 959
ogrodmontessori@gmail.com
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PRZE DS ZKOLAKI
Czyste powietrze Walentynkowe
wokół nas
zmagania
dla dobra serca
W grupie III i IV w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju w dniach 3-7 marca
realizowany był program profilaktyki
antytytoniowej pt. „Czyste powietrze
wokół nas”. Ukierunkowany jest on na
wdrażanie dzieci do podejmowania
świadomych wyborów, kształtowanie
prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

W przedszkolu samorządowym w Dąbrowie pod znakiem przyjaźni i radości
z przebywania ze sobą odbyły się Walentynki. Walentynki to dzień, w którym
obdarowuje się osobę lubianą drobnym
upominkiem tzw. Walentynką.

Anna Wiśniewska
Aneta Błażewicz - Sobas

Jednak dzieci z Przedszkola w Dąbrowie,
dość nietypowo świętowały Dzień Zakochanych. Pomimo tego, iż doskonale
wiedzą, że w Walentynki dominują serca
i kolor czerwony, to 14 lutego w przedszkolu zorganizowano WALENTYNKOWE
ZMAGANIA DLA DOBRA SERCA. Podczas
tego spotkania przedszkolaki podejmowały aktywność ruchową na zajęciach fitness,
prowadzonych przez instruktora – Panią
Monikę Ślęczek, oraz w zabawach zorganizowanych. Dzieciaki zauważyły, że ich
serduszka biją znacznie wyraźniej po takiej
dawce treningu. Mogły zrozumieć i uświadomić sobie jak poprzez wysiłek fizyczny

W ramach jego realizacji przeprowadzono 5 zajęć warsztatowych. Przedszkolaki
brały udział min. w wycieczce w okolicy
przedszkola, na której miały zaobserwować źródła dymu, poznawały przyczyny
ich powstawania – między innymi palenie
papierosów. W przyswajaniu wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, szkodliwości
biernego palenia papierosów oraz poznaniu miejsc w jakich dzieci mogą być narażone na dym tytoniowy pomagał dinozaur
Dinek, który bardzo nie lubi tego rodzaju
dymu. Dzieci uczestniczyły w zabawach
badawczych: ,,Zapachy wokół nas“ i poga-

dankach n/t: skutków palenia tytoniu. Wykonały również plakaty ukazujące różne
źródła dymu. W trakcie realizacji programu
przedszkolaki odgrywały scenki ukazujące
ich zachowania w danej sytuacji, projektowały i wykonały własny znaczek ,,Nie
pal przy mnie”. Na zakończenie wykonały
wspaniały portret Dinka oraz nauczyły się
o nim piosenki. Program został w całości zrealizowany, zgodnie z założeniami
i będzie kontynuowany w przyszłym roku
szkolnym.
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Joanna Karasińska

zadbać o własne serce, aby było zdrowe
i mogło kogoś kochać?
W tym dniu obowiązywały stroje gimnastyczne, na których widniało wielkie serce
– znak Walentynek, a teraz również i zdrowia. Na sali, udekorowanej w czerwone
serduszka wszystkie dzieci, począwszy od
tych najmłodszych trenowały w pocie czoła, wykonując różne ćwiczenia pod dyktando Pani Moniki. Następnie odbyły się
walentynkowe tańce w parach, dobranych
za pomocą dwóch jednakowych połówek
serc. Przy skocznej muzyce przedszkola-

ki wykonały taniec z balonem, na gazecie
i inne.
Był wysiłek fizyczny, była muzyka, atmosfera przyjaźni, wspólna zabawa, uczucia, radość, śmiech, a więc wszystko to, co sprzyja naszemu zdrowiu i jest ważne w naszym
życiu!!! Takie były nasze Walentynki!

Bal karnawałowy
przedszkolaków
z Dąbrowy
„W karnawale , w karnawale nie siedzimy w domu wcale. Przymierzamy
wstążki szale wybieramy się na bale.”
Krystyna Dybczak
Na Sali Widowiskowej w Kłaju w dniu 27
lutego pojawiły się księżniczki, elfy, rycerze ,zwierzęta i postacie z bajek. Wszyscy
przybyli na zorganizowany dla nich bal
bawić się i tańczyć. Zabawę prowadziły
cztery sympatyczne Klauny, które dbały
żeby nikt z obecnych na sali przedszkolaków się nie nudził. Podczas trwania
zabawy odbyły się różne quizy, zagadki, konkursy, malowanie twarzy. Nagrodami były cukierki tak bardzo lubiane
przez wszystkie dzieci. Powodzeniem
cieszyły się pląsy w parach a także zabawy taneczne jak: „Pociąg” „Krasnoludki”,
„Kaczuszki”. Królem i Królową balu zostali Filip i Julka z grupy pszczółek którzy
zatańczyli najpiękniej jak tylko potrafili.
W karnawale na tym balu każdy tańczył,
śpiewał i bawił się wspaniale.
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PR Z E D SZ KOL A K I
„Ferie z książką” - Przedszkolaki z Targowiska
wizyta
z pomocą bezdomnym
przedszkolaków z zwierzątkom
Kłaja w bibliotece W naszym przedszkolu prowadzona była zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt
Bohaterowie bajek towarzyszą dzieciom
od najmłodszych lat, rozwijają wyobraźnię dziecięcą oraz mają ogromny wpływ
na kształtowanie osobowości małego
człowieka.
Anna Wiśniewska
Aneta Błażewicz - Sobas
Wiek przedszkolny jest bardzo dobrym czasem na pobudzanie zainteresowań czytelniczych. Dlatego też w ramach realizowanego
tematu „ Nasze ulubione baśnie” w czwartek
13 lutego pięciolatki z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wraz z wychowawczyniami
odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kłaju. Przedszkolaki były oczarowane zgromadzonymi tam zbiorami, oddzielnym regałem z książkami dla dzieci i całą niezwykłą
atmosferą.
Dzięki pani Lucynie Świętek – bibliotekarce - przedszkolaki poznały reguły panujące
w bibliotece, zostały zapoznane ze sposobem wypożyczania książek oraz dowiedziały
się jakie prośby kieruje książka do wszystkich
czytelników. Na koniec czekała na dzieci słodka niespodzianka.
Bardzo dziękujemy Pani Lucynie Świętek
za zapoznanie dzieci z magicznym dla nich
miejscem jakim jest biblioteka.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania
dla Państwa Jadwigi i Piotra Sikorów,
Agaty i Roberta Skibów, Anety i Jacka
Strachów, Pani Pauliny Szczudło, Pani
Agnieszki Migdał, Pani Zofii Łach, Pani
Anny Konstanty i Pana Damiana Jani
za odnowienie sali lekcyjnej
klasy drugiej.
Pięknie dziękujemy za podjętą inicjatywę, trud i wysiłek.
Dyrektor ZSO w Targowisku
oraz
wychowawczyni klasy drugiej

z Krakowskiego Schroniska MrauHau.
Małgorzata Cesnyka
Bardzo
dziękujemy
wszystkim darczyńcom,
wierząc, że korzyści będą
obustronne.
Pomoc
uzyskują potrzebujące
zwierzaki, ale pamiętajmy też, że takie działania kształtują w naszych
dzieciach postawy poszanowania i wrażliwości na otoczenie. A przecież „czym skorupka
za młodu nasiąknie…”
– liczymy więc, że rozwijając tę wrażliwość u
naszych dzieci, za kilkanaście lat nie będzie już
tylu bezdomnych i cierpiących zwierząt.

Profilaktyczne ćwiczenia
logopedyczne
w przedszkolu w Dąbrowie
Istotą profilaktyki logopedycznej jest podejmowanie działań zapobiegających pojawieniu się zaburzeń rozwoju mowy.
Renata Kalisz
Podczas ferii, dzieci z naszego przedszkola solidnie pracowały nad tym zadaniem, a stało się to
za sprawą Babci naszej Patrycji. Pani Bożenka Kołodziej, logopeda pracująca w Szkole Podstawowej w Kłaju poprowadziła u nas cykl profilaktycznych ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczeniami zostały objęte wszystkie dzieci przedszkolne. Pierwsze zajęcia polegały na usprawnieniu
toru oddechowego, usprawnieniu połykania i usprawnieniu pracy narządów artykulacyjnych,
głównie poprzez pracę żuchwy. Kolejne, to ćwiczenia i zabawy, których głównym celem było
nabywanie przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy przebieg kompetencji
językowej i komunikacyjnej. Wszystkie zadania przeplatane były ćwiczeniami ortofonicznymi
i ćwiczeniami usprawniającymi słuch fonematyczny. Z dziećmi z zaburzoną mową prowadzone zostały indywidualne ćwiczenia. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie za możliwość skorzystania przez nasze dzieci z Jej bogatej
wiedzy i lat doświadczeń w pracy pedagogicznej i logopedycznej.
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OŚ W IATA

Najlepsi recytatorzy
w gminie
Gminny Konkurs Recytatorski odbył się 3 lutego 2014 roku na Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju. Organizatorzy, czyli Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Targowisku, gościli dwadzieścioro dziewięcioro
uczniów z każdej szkoły w naszej gminie oraz ich opiekunów.
Patrycja Winzer
Turniej rozpoczęli od przywitania wszystkich przybyłych pani Władysława
Kozień – dyrektor ZSO w Targowisku oraz pan Kazimierz Sroka – dyrektor
GZEAS-u w Kłaju. Przedstawiono także członków jury: panie Antoninę Włodarczyk i Lucynę Świętek oraz pana Mirosława Orzechowskiego. Koordynatorem GKR była pani Patrycja Winzer, polonistka z gimnazjum w Targowisku.
O godzinie 900 rywalizację rozpoczęli najmłodsi – uczniowie klas I-III szkół
podstawowych. Najlepsi okazali się: Bartosz Wenta (SP Targowisko) - I miejsce; Julia Stawarz (SP Brzezie) – II miejsce oraz Emilia Skiba (SP Targowisko)
– III miejsce.

Ortografia
na medal
,,Niepodobna nie interesować się mitologią i historią starożytnej Grecji. W kulturze antycznej szukamy naszych korzeni tożsamości narodowej…”
Ewa Bułat
Tak rozpoczęło się dyktando, z którym zmagali się finaliści XV GMINNEGO GIMNAZJALNEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO, który odbył się 25 lutego 2014 r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju, a wzięło
w nim udział 15 uczniów z naszej gminy.
Piętnastoletnia tradycja konkursu zobowiązuje do
wyszukiwania coraz to nowych, trudnych wyrażeń.
Były już teksty o sporcie, kulturze, języku. W tym
roku uczniowie wylosowali dyktando ,,Plotki sprzed
tysiącleci”. Dla niektórych był to nie lada wyczyn, by
bezbłędnie zapisać opowieść o Heraklesie, któremu
zagrażały hordy barbarzyńców.

Wśród recytatorów z klas IV –VI nie przyznano pierwszego miejsca, II nagrodę otrzymała Magdalena Kowalska, a trzecie ex aequo zdobyły Maria
Chojnacka i Martyna Zelewska (wszystkie dziewczynki Szkoły Podstawowej
w Kłaju).
Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Angelika Łach (Gimnazjum w Kłaju), za
nią uplasowały się ex aequo Aleksandra Nowak (Gimnazjum w Szarowie)
i Marlena Świętek (Gimnazjum w Targowisku), trzecią pozycję zajęła Izabela
Mieńkowska (Gimnazjum w Kłaju).
Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody
książkowe. Sześcioro uczestników (zdobywcy pierwszych i drugich miejsc
w każdej kategorii wiekowej) zakwalifikowało się do udziału w powiatowym
etapie 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się
w dniach 20-21 marca 2014 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.
Dziękujemy pięknie wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom; nauczycielom i rodzicom, a laureatom serdecznie gratulujemy!
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII 2014 ROKU wywalczyła piórem Marlena Świętek – uczennica Gimnazjum
w Targowisku.
II miejsce zdobyła Emilia Majerz – uczennica Gimnazjum w Kłaju
III miejsce zdobyli: Agnieszka Hołubowicz – uczennica
Gimnazjum w Brzeziu i Szymon Kluska – uczeń Gimnazjum w Kłaju
Wyróżnienie otrzymała Kaja Tota – uczennica Gimnazjum w Szarowie
Zwycięzców nagrodziła Dyrektor Szkoły mgr Lucyna Dudziak. Ortograficzna rywalizacja 2014 r. została
zakończona. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy
odwagi w pokonywaniu krętych dróg polskiej ortografii.

złotówkę. Podczas kwestowania na terenie naszej
gminy i Krakowa udało się zebrać dzięki hojności
wrzucających 26 tysięcy złotych, co w porównaniu
Samodzielność
marzec
2014
z większymi
sztabami stanowi
bardzo wysoką
kwotę, większą o 10 tysięcy niż w roku ubiegłym.

cząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy
– Zbigniew Strączek.

O ŚW I ATA

Nagrody otrzymali:
Wajda Natalia, Kowal Wiktoria, Grzegorz
Glica, Katarzyna Kołodziej, Zuzanna Majerz,
Julia Chudecka, Katarzyna Kosak, Justyna
Pilch, Emilia Trzaskalska, Sandra Świętek,
Mirella Kościółek, Natalia Maciejasz, Martyna
Rajca, Piotr Guzikowski.

Remont pracowni
polonistycznej

Po części
oficjalnej
obrady
RadypoloniRozpoczęty
w rozpoczęto
ferie remont
pracowni
stycznej
w podjęto
kłajowskim
gimnazjum
Gminy
na której
uchwały
dotyczą-dobiegł
końca.
W czasie
przerwyProfilaktyki
zimowej sala
ce m.in.
Gminnego
Programu
i przeWydatki na przedmiotowe zadanie zostały współszła gruntowną
renowację.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
finansowane
z Europejskiego
Funduszu Rolnego
się na termy,
gdzie odpoczęliśmy
przed kolejGminnego Programu Przeciwdziałania NarRozwoju
Obszarów
Wiejskich
(EFRROW). przygotowań.
nymi
godzinami
pracochłonnych
Magdalena
Wiercioch taryf dla zbiorowego
komanii,
zatwierdzenia
Powstały
Plac
Zabaw
jest
ogólnodostępnym
miejNastępnie podzieliliśmy się obowiązkami, jakie
zaopatrzenia
w
wodę i zbiorowego odproscem z którego zachęcamy do korzystania. Znajdukażdy z uczestników będzie miał podczas wizy- Wymienione zostały lampy, a miejsce starych
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We wtorek, zaraz po śniadaniu, ochoczo rozpoczęliśmy prace do projektu, który realizowany
będzie pod koniec marca tego roku przy współfinansowaniu programu Młodzież w Działaniu,
akcja Wymiany Młodzieży oraz Stowarzyszenia
„ Jasmina” Nowoczesna Kobieta na Wsi. Naszym
zadaniem było zaprojektować plakat promujący
nasze działania, czyli nasze logo oraz narysować
plan zajęć. Dzięki temu nauczyliśmy się jak organizować naszą pracę. Potem zapoznaliśmy
naszych tureckich znajomych, z niektórymi elementami kultury podhalańskiej. Odwiedziliśmy
najstarszy dom na Podhalu, w którym mieści się
Dom Kultury. Ustaliliśmy nasze zajęcia, które będziemy realizować podczas projektu, czyli malowanie na szkle, praca w glinie oraz w drewnie, to
jest snycerstwo. Po południu wszyscy udaliśmy

pokazać innym uczestnikom podczas wymiany. Najważniejsze w naszym projekcie będzie
nasza kreatywność, powstawanie wspólnych
dział pod wpływem różnych inspiracji: naszych
krakowskich, podhalańskich oraz tureckich ornamentów i wzorów. Sami jesteśmy ciekawi,
co z tego wyjdzie, a co najciekawsze musimy to
pokazać chodząc po ulicach Krakowa na końcu
naszej wspólnej przygody. Mamy nadzieję, że
nam się wszystko powiedzie.

Piąta drużyna
Mistrzostw Polski!
W lutym w Myślenicach odbył się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu
U-14 kobiet. Doskonale w tym turnieju zaprezentowała się nasza drużyna- UKS SPRINTER- Kłaj, zajmując wysokie V miejsce!
Lucyna Dudziak
W drużynie zagrały uczennice naszego Gimnazjum: Paula Jankowska, Magdalena Łyżwińska,
Joanna Jaworska, Angelika Szczęśniak, Kamila
Duchnik, Justyna Stachel; koleżanki „duchowo” wspierała kontuzjowana Kasia Nowak.
Dziewczyny rozegrały 4 mecze w fazie grupowej: z LKS Rolnik B. Głgówek- 2:2, z Sztorm
Gdańsk - 5:3 (przegrany mecz z późniejszym
mistrzem Polski), MOSiR Siematycze -0:8, MPECHASED Tarnów 2:2 oraz 1 mecz w fazie pucharowej o V miejsce z UKS Viktoria Gaj, wygrany 2:1.
Zdający relację z turnieju opiekun drużyny,
p. Czesław Zaręba, z entuzjazmem opowiadał
o grze swoich podopiecznych oraz wyrażał
słowa podziękowania dla wspierających go
i drużynę Rodziców zawodniczek. Wszystkim,
a szczególnie dziewczynom, gorąco dziękujemy
i gratulujemy!

żowaniu rodziców uczniów klasy IA udało się
też odświeżyć ściany oraz lamperię. Składam
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
poświęcili swój wolny czas i wsparli nas w tych
działaniach.
W imieniu Dyrekcji szkoły szczególnie dziękuję
Państwu: Cecylii Barańskiej, Agnieszce Sadłoń,
Stanisławowi Babrajowi, Robertowi Kaczmarczykowi, Krzysztofowi Nowakowi a także naszym absolwentom- Michałowi Bogaczowi
i Piotrowi Kaczmarczykowi.
Za pomoc w pracach przygotowawczych i porządkowych dziękuję też uczniom: Monice
Filipiec, Kamili Kaczmarczyk, Klaudii Korbut,
Dominice Łach, Oli Sadłoń, Sarze Śliwczyńskiej,
Weronice Włodarczyk, Dawidowi Barańskiemu,
Dominikowi Garści, Adrianowi Kurpińskiemu
i Staszkowi Margielewskiemu.
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Podziękowania
Podziękowanie
dla p. Kazimierza Szewczyka
Pani Władysława Kozień, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Targowisku i wychowawczynie klas I-III składają serdeczne
podziękowania Panu Kazimierzowi
Szewczykowi, właścicielowi tartaku w
Kłaju, za podarowanie materiału potrzebnego do prac remontowych
w pracowniach.
Podziękowanie
dla p. Stanisławy Nowak
Dla Pani Stanisławy Nowak – Prezes
Spółdzielni S.Ch. „Delikatesy Centrum”
za podarowanie jabłek na „Owocowy tydzień” organizowany w ramach działań
zdrowotnych szkoły.
Z wyrazami wdzięczności,
Dyrektor i uczniowie ZSO w Targowisku
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Dziecko

w

SIECI
SIECI

W ostatnim okresie czasu pojawiło się ze strony rodziców wiele pytań dotyczących niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu jak również pytań o porady dotyczące
bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.
Tomasz Joniec
Komendant Policji w Niepołomicach
Poniżej przedstawiam kilka porad dotyczących tego zagadnienia.
Dostępne są one również na stronach internetowych www.policja.pl
i www.dzieckowsieci.pl
1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych
im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie
zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

wań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione
w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do
tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu
sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś
je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom
poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią.
Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie
i sposobach ich unikania.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą
likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można
zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u
(www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do
usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania
z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć
świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po
uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub
przyjaciół.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej
dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują
takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl)
Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili,
kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko
wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę
swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych.
Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi
oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych,
z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zaintereso-
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10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego
negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny
sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.
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Zawody Wędkarskie
Wójt Gminy Kłaj
oraz
Towarzystwo Wędkarskie „Karp”

zapraszają wszystkich miłośników wędkarstwa do udziału w zawodach.
Zawody o Puchar Wójta Gminy Kłaj odbędą się 5 kwietnia
w godzinach od 9:00 – 14:00 na terenie „żwirowni” w Kłaju.
Zapisy na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
Współzawodnictwo jest ogólnodostępne, stylem dowolnym.
W przypadku osób do 14 roku życia, wymagany jest opiekun.
Harmonogram zawodów

Nowy plan
zajęć
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli już piąty
semestr nauki. Przed nimi
kolejne zajęcia, wycieczki i
imprezy kulturalne. Jedno jest
pewne – studenci kłajowskiego
UTW nigdy się nie nudzą.
Wszystkie osoby zainteresowane
uczestnictwem w zajęciach, zapraszamy do zapisów pod numerem
telefonu: 606 478 863. Wykłady
odbywają się w co drugi poniedziałek o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.

Bezpłatne Porady Prawne

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Kłaj mają możliwość skorzystania z zupełnie
darmowych porad prawnych. Najbliższe, bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa
świadczone są w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni,
Niepołomicach oraz Krakowie.
Więcej informacji znajduje się na: www.prawo.kolping.pl
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich Bochnia
ul. Wyspiańskiego 25, 32-700 Bochnia, tel./fax: 14 635 11 17, email: prawo-bochnia@kolping.pl
Czynne: wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30oraz w pierwszy i ostatni piątek miesiąca: 8:30-12:30
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Niepołomicach
ul. 3-go Maja 23, 32-005 Niepołomice , Tel./fax: 12 281 32 48, e-mail: prawo-niepolomice@kolping.pl
Czynne: wtorek i czwartek od 16:00 do 18:30
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, Tel: 12 418 77 66, e-mail: prawo-krakow@kolping.pl
Czynne: codziennie od 10:00 do 16:00

Wszyscy obywatele mają równe prawa – korzystaj z nich w pełni!

Przygarnij psa

Jeśli nie masz, a pragniesz mieć czworonożnego
przyjaciela, jest do tego okazja.
Na oczyszczalni ścieków w Kłaju, znajdują się bezpańskie psy, które czekają na nowe domy. Zwierzęta posiadają wszelkie badania oraz szczepienia, są zadbane i przyjaźnie nastawione do ludzi. Zainteresowanych
adopcją pupila, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem
telefonu 12 284 11 00 wew.15, bądź drogą e-mailową:
j.przygoda@klaj.pl. Zachęcamy do przygarnięcia oraz do wspierania
czworonogów poprzez przekazywanie karmy.
Więcej informacji na temat zwierząt znajduje się w zakładce
„przygarnij psa”.

Plan zajęć w szóstym semestrze nauki:
– 31 marca - ks. Kazimierz Budek
- „Biblia”
– 14 kwietnia - Aleksandra Bek-Koreń - „Sztuka Krakowa w okresie renesansu”
– 28 kwietnia - Wojciech Krawczuk
- „Szwedzi w Polsce”
– 12 maja - dr Kazimiera Wojas „Medycyna”
Zapraszają:
Wójt Gminy Kłaj
Rada Programowa UTW

Kalendarz
wydarzeń
Serdecznie zapraszamy do udziału
w wydarzeniach kulturalno-sportowych
organizowanych na terenie gminy Kłaj.
Na stronie Urzędu Gminy: www.klaj.pl
znajduje się kalendarz imprez, dzięki
któremu możesz być na bieżąco
z informacjami o tym co dzieje się
w naszej gminie.
Zapraszamy
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Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wieliczce informuje:
Rozliczenie podatku dochodowego PIT za 2013 r.
W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r. Urząd Skarbowy w Wieliczce prowadzi kolejną akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podatnicy są obowiązani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym
również zaliczek pobranych przez płatników. Podkreślić należy, że termin płatności podatku to zawsze 30 kwietnia,
niezależnie od daty złożenia zeznania podatkowego z wykazaną kwotą do zapłaty. Proszę zatem nie czekać ze złożeniem zeznania na ostatnią chwilę, gdyż moment jego złożenia nie jest równoznaczny z terminem płatności.
Ponadto w związku z coroczną kampanią „Szybki PIT” w Urzędzie Skarbowym organizowane są:
• DZIEŃ OTWARTY – w dniu 5 kwietnia 2014 r., w godzinach 9:00- 13:00
W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje dotyczące zeznań rocznych, stosowania
ulg i odliczeń.
• WYDŁUŻONY CZAS PRACY – do godziny 18:00 w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014r.
We wszystkich powyższych terminach przyjmowane będą wszelkie dokumenty i wnioski, a także wydawane będą
zaświadczenia.
PIT PRZEZ INTERNET - to prosty, szybki i bezpieczny sposób rozliczeń z fiskusem. Stanowisko wspomagania wysyłania zeznań podatkowych PIT przez Internet w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce
Informujemy, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce uruchomione zostało stanowisko wspomagania elektronicznego wysyłania zeznań podatkowych PIT za 2013 r.
Ze stanowiska tego Podatnicy mogą korzystać w każdą środę od 9.00 do 13.00, do dnia 16 kwietnia 2014r. W/w. stanowisko znajduje się na Sali Obsługi Podatnika (parter budynku).
Pracownicy tut. Urzędu udzielą instruktażu i pomocy technicznej wszystkim osobom, które będą chciały skorzystać
z tej formy rozliczenia.
Aby móc przesłać zeznanie podatkowe elektronicznie należy posiadać łączną kwotę przychodu podatnika wykazaną
w zeznaniu za 2012 r.

Zeznania Podatkowe za 2013 rok

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Wieliczce będą przyjmować w Urzędzie Gminy w Kłaju
ZEZNANIA PODATKOWE ZA ROK 2013.
16 kwietna 2014 r.
sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju
godziny: 10:00 – 16:00
Zapraszamy!
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SP OR T
podczas ferii zimowych

Zapewne wszyscy interesujący się sportem czytelnicy wiedzą,
że nasza gmina jest, jeśli nie potęgą w karate tradycyjnym, to na
pewno liczącym się w kraju ośrodkiem. I nie chodzi bynajmniej
o ośrodek zdrowia – tylko o ćwiczących w tym budynku zawodników.
Dorota Zajer
Kłajowscy karatecy –Spędzili pod okiem senseia Rafała Wajdy zimowe ferie na obozie
w Ochotnicy Górnej. Był to prawdziwy wyjazd dla twardzieli! Codziennie trzy treningi, zabawy na śniegu, długie spacery, a nawet długie biegi, kąpiele w lodowatym
potoku, indywidualne konsultacje szlifujące formę, a do tego rozrywkowe wieczory
filmowo – taneczne sprawiły, że wszyscy wrócili do domu zdrowi i zadowoleni.
W ośrodku Gazdaluz świetnie karmili, pogoda dopisywała, kulig się udał, walentynki
też... Zresztą – można zapytać, jak było. Kogo? Wszystkich, czyli Wiktorię Zachariasz,
Kamila Raka , Tomka Balwierza, Natalie Firlit, Damiana Gila, Anie Godyń, Natalie Jach,
Dominikę Kmiecik, Michała Łacha, Joanne Łyżwińska, Rufusa Tronowskiego, Arkadiusza Wilkosza, Karoliny Wyporek, Krzysztofa Buczka, Klaudii Mleko.
Zapasu zdrowia i sił powinno starczyć na długo. Siły się przydadzą, bo niebawem
zaczyna się sezon startowy. Zawodników czekają ważne sprawdziany umiejętności,
wśród których najważniejsze to Puchar Polski Dzieci w Warszawie w maja, Puchar
Świata Dzieci w Szwajcarii w październiku i Mistrzostwa Świata Juniorów i Seniorów
w Japonii w listopadzie.
Wielu naszych karateków w zeszłym roku w Anglii i Pradze dowiedli, że stać ich na
dużo. A teraz muszą znowu naprawdę ciężko pracować, żeby godnie reprezentować
swój klub, Kłaj i cały kraj!
Tradycyjnie będziemy trzymać kciuki i informować o sukcesach naszych karateków.
Wszystkich, którzy kibicują podopiecznym senseia Rafała Wajdy, zapraszamy na stronę www.karatekrk.pl i do polubienia klubu na facebooku!
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www.klaj.pl
Gmina Kłaj zaprasza na swoją oficjalną stronę internetową.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące sportu, turystyki, kultury, inwestycji, oświaty
oraz wielu innych znajdują się na stronie: www.klaj.pl
Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej małej Ojczyźnie.

Witamy
w nowym sezonie
ul. Wojasa 848, koło Tartaku

Zapraszamy!
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