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Wiosną meliorację
Na Szkolnej będzie
stawia się
lepiej
na pierwszym miejscu Z wiosną ruszają nowe inwestycje… w szczeMając na uwadze poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, w gminie Kłaj ruszyły
już prace konserwacyjne rowów melioracyjnych. Tego rodzaju inwestycje są konieczne na wypadek wystąpienia ulewnych deszczy powodujących podtopienia.

gólności te drogowe. W najbliższych dniach
na ulicy Szkolnej w Targowisku położona zostanie nowa nakładka asfaltowa. Będzie to

Oliwia Bieda
Konserwacja rowów odwadniających to usunięcie ręczne oraz mechaniczne roślin korzeniących się, wydobycie i rozplanowanie
namułu, wycięcie zakrzaczenia i czyszczenie
przepustów. Takie inwestycje wykonane zostały w miejscowościach Targowisko oraz
Kłaj.

uzyskaniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
Równocześnie informuję, iż w roku 2015
planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz
z uzyskaniem zgody na realizację II etapu budowy chodnika przy DP 2010K –odc. od DG
ul. Centralna do DG przy Kościele w m. Szarów dł. ok. 500 m. W trakcie realizacji etapu
II będzie projektowany etap III.

Zakończono prace
W ubiegłym miesiącu zakończone zostały prace związane z remontem budynku
Domu Kultury w Dąbrowie.
ostatni etap prac inwestycji pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej w Targowisku”. Na realizację
tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj pozyskała
dofinansowane w wysokości 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Oliwia Bieda

Kolejna informacja
w sprawie budowy
chodnika Dąbrowa –
Szarów
Na podstawie informacji uzyskanych
w Zarządzie Dróg Pwiatowych informuję,
iż I etap budowy chodnika – odc. od skrzyżowania z DP nr 2008 K do DG ul. Centralna dł. ok. 300 m-planowany jest do realizacji w drugiej połowie roku 2015.

Oliwia Bieda
Prace obejmowały m.in. wymianę całej instalacji elektrycznej, sanitarnej i C.O. Jedną z największych zalet wyremontowanego obiektu
jest podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast przed budynkiem
położona została kostka brukowa.
Prace remontowe wykonywane były również
wewnątrz obiektu. Wymieniono stare, zniszczone podłogi. W pomieszczeniach gospodarczych pokryte zostały płytkami, natomiast
w dużej sali położony został parkiet.
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina
Kłaj otrzymała środki w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” objęte PROW na
lata 2007-2013 na obszarze LSR realizowane
jest przez lokalną grupę działania o nazwie:
LGD Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej
Puszczy.
Więcej zdjęć na str. 2

Adam Kociołek
Radny Powiatu Wielickiego
W Kłaju oczyszczony został 327 metrowy
łącznik pomiędzy Gołym Brzegiem, a Tusznicą. 627 metrów bieżących prac konserwacyjnych wykonano również w Kłaju na tzw.
Podlesiu.

Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego, niezwłocznie po jej

W Targowisku, od drogi nr K75 do rzeki Raby
uzdatniony został rów na odcinku 494 m.b.
i 735 m.b. urządzeń melioracyjnych w centrum miejscowości. Roboty trwają również w
miejscowości Grodkowice w stronę Łężkowic.
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Wstępnie wypełnione zeznanie
podatkowe PFR

Urząd Gminy w Kłaju informuje:

Urząd Skarbowy
w Wieliczce

Od 15 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów
udostępnia podatnikom nową usługę. Jest to
wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe
(PFR – Pre-Filed tax Return). To dodatkowa
pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania
podatkowego było jeszcze prostsze. Jednak
usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie -jest to
bardziej propozycja, z której podatnik może
skorzystać lub nie. Nadal dostępne pozostaje
składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo. Za pośrednictwem PFR można się rozliczyć w okresie
składania zeznań – czyli za rok 2014 – od 15
marca do 30 kwietnia 2015 r.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać
do minimum nasz trud niejednokrotnie związany
z przygotowaniem rozliczenia rocznego. Pozwala
nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda (robimy to w każdym miejscu, gdzie
jest dostępna sieć Internet), prostota (uzupełniamy tylko niektóre dane) i szybkość (unikamy
często długiego czasu oczekiwania w kolejkach
do okienka w urzędzie skarbowym).W roku 2015
wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR
– Pre-Filed tax Return) to propozycja rozliczenia
rocznego dla deklaracji PIT-37, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z
informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m. in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych
(np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody
od organów rentowych musi je uwzględnić (sam
dopisać) w zeznaniu.
Usługa PFR PIT-37 jest realizowana z wykorzystaniem formularza interaktywnego, który umożliwia podatnikowi edycję wszystkich dostępnych
pól formularza PIT-37, a także:
modyfikację wszystkich danych (np. kosztów
uzyskania przychodów), dopisanie przychodów,
w tym między innymi z organów rentowych (PIT
-40A/11A), zaznaczenie poz. 7 albo poz. 8 w przypadku wyboru sposobu opodatkowania, o którym
mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody nierezydentów), dopisanie danych adresowych małżonka
w przypadku niepobrania tych danych przez system z uwagi na ich brak w Centralnym Rejestrze
Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP
KEP) dopisanie danych dot. wniosku o przekazanie 1% na rzecz wybranej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego dodanie załączników
(PIT/D, PIT/O, PIT-2K)
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Informacja
dla właścicieli psów

Aby skorzystać z PFR należy:
1. wejść na Portal Podatkowy (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) do zakładki Wstępnie wypełnione
zeznanie podatkowe [PFR], sekcja Pobierz PFR PIT37.
W celu pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego [PFR] PIT-37 potrzebne są:
identyfikator podatkowy (PESEL / NIP);, imię
(pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu za 2014 rok (ze wszystkich informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R otrzymanych od
płatników), adres e-mail.
2. 2.Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)
3. Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane:
identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko,
pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu
uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).
4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje
o dokumentach źródłowych, na podstawie których
przygotowano PFR PIT-37.
5. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na
OPP) należy zeznanie podpisać:
Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym (jeżeli podatnik takowy posiada) lub Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu),
tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego
w 2013 r.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR]
PIT-37 można pobrać dla podatnika (indywidualnie), jak i również rozliczenie wspólne z małżonkiem. Można także dokonać rozliczenia jako osoba
samotnie wychowująca dziecko.
Więcej informacji oraz instrukcję dotyczącą PFR
można znaleźć na stronie http://www.finanse.mf.
gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr ;
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563)
Informację sporządziła:
Iwona Bobrowska-Jaworska
Komisarz Skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych
są zobowiązane do przeprowadzenia
okresowego szczepienia ochronnego
psów przeciw wściekliźnie, a także sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru / jeżeli zwierzę nie
jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym bądź
na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
z niego.
2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies
może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innych zwierząt.
3. Poza własną posesją psy powinny
być wyprowadzane tylko na smyczy.
Naruszenie w/w postanowień regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Gminy Kłaj Nr VII/37/2003
z dnia 31.03.2003 r. spowoduje nałożenie
kary grzywny przewidzianej w kodeksie.

Spotkanie
z położną
środowiskowo-rodzinną
Serdecznie zapraszamy kobiety
od 21 tygodnia ciąży
na spotkanie edukacyjne
z położną środowiskowo-rodzinną
Elżbietą Dudzińską,
finansowane przez NFZ.
Spotkanie odbędzie się 30.04.2015
o godz. 17.30
w budynku NZOZ w Kłaju.
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Co to opłata adiacencka?
Opłata adiacencka to opłata, którą ponosi właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła
na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (są to urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz drogi). Jest ona sposobem partycypacji właścicieli nieruchomości
w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Przyłącz każdy mieszkaniec ma obowiązek wykonać we własnym zakresie. Naliczenie opłaty adiacenckiej jest uniezależnione od faktycznego korzystania z wybudowanej infrastruktury.
Aby ustalić i naliczyć opłatę adiacencką muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:
– muszą zostać stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
albo do korzystania z wybudowanej drogi;
– musi nastąpić wzrost wartości nieruchomości, dla której zostały stworzone w/w warunki;
– w dniu stworzenia w/w warunków musi obowiązywać uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości stawki procentowej opłat
adiacenckich.
Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić
w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury
technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi. Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte
są w ustawie o gospodarce nieruchomościami
Czy gmina ma prawo do naliczenia opłaty adiacenckiej, jeżeli inwestycja budowy infrastruktury technicznej została
zrealizowana ze środków unijnych?
Tak. Opłatę adiacencką nalicza się do nieruchomości, bez
względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego od nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Wobec tego,
jeżeli wybudowano kanalizację ze środków unijnych, gmina ma
takie samo prawo do naliczenia opłaty jak w przypadku gdyby
sama finansowała inwestycję.
Kto musi zapłacić opłatę adiacencką?
Opłatę adiacencką zobowiązani są ponosić ci właściciele nieruchomości lub wieczyści użytkownicy (którzy nie wnoszą opłat
rocznych z tytułu wieczystego użytkowania), których wartość
nieruchomości wzrosła na skutek budowy sieci infrastruktury
technicznej.
Czy można naliczyć opłatę jeżeli przed wybudowaniem
kanalizacji nie było przeprowadzonej wyceny nieruchomości?
Tak. Wartość rynkową nieruchomości przed wybudowaniem
urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu
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określają uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi, według stanu
i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Jak wygląda postępowanie administracyjne?
Wszczęcie postępowania – jest to pierwszy etap, który rozpoczyna postępowanie administracyjne. Otrzymane pismo
informuje stronę o celu prowadzonej sprawy, określa adres
nieruchomości oraz numer ewidencyjny działki. Następnie jest
sporządzany operat szacunkowy, na podstawie którego ustala się wysokość opłaty adiacenckiej. W przypadku gdy strona,
która otrzymała zawiadomienie nie jest właścicielem nieruchomości albo istnieją inne przesłanki że nie powinna w postępowaniu uczestniczyć (np. sprzedała nieruchomość, przekazała
w darowiźnie albo współwłaściciel zmarł) musi to niezwłocznie
zgłosić.
Zakończenie postępowania – po przeanalizowaniu operatu
szacunkowego oraz innych dowodów w sprawie, strona otrzymuje zawiadomienie, w którym jest informowana o możliwości
zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w tym
z operatem szacunkowym oraz o możliwości składania uwag
i wniosków do sprawy. Jest to także moment na składanie
wniosków o rozłożenie opłaty na raty.
Decyzja administracyjna w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Decyzja zawiera podstawę prawną, wysokość opłaty, uzasadnienie, termin płatności, pouczenie o możliwości odwołania
oraz wariantowo zgodę na rozłożenie na raty.
Ile wynosi opłata adiacencka?
Opłata adiacencka uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości, a ten określa powołany przez Urząd rzeczoznawca
majątkowy (wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdej
nieruchomości). Wobec tego, wysokość opłaty może być znana dopiero po wykonaniu operatu szacunkowego. Na każdym
etapie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej znana jest jedynie
stawka opłaty, która na terenie gminy Kłaj wynosi 50% różnicy
między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką
nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Stawka ta wynika
z Uchwały Rady Gminy Kłaj z dnia 11 października 2004 r. nr
XXIV/182/2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 463 poz. 5195.
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Czym jest operat szacunkowy i czy muszę zlecić jego wykonanie?
Operat szacunkowy jest podstawowym dowodem w sprawie
o ustalenie opłaty adiacenckiej. Jego celem jest wskazanie wartości nieruchomości jaką miała ona przed i po wykonaniu inwestycji. Podane w operacie wartości dotyczą samego gruntu (bez
uwzględniania naniesień budowlanych, obiektów małej architektury, nasadzeń, czy wszelkich innych elementów dekoracyjnych). Operat szacunkowy wykonuje uprawniony rzeczoznawca
majątkowy na zlecenie gminy. Właściciel nieruchomości nie ma
obowiązku zlecenia wykonania operatu szacunkowego do sprawy i nie pokrywa kosztów jego sporządzenia.

zagospodarowana. Czy będę płacić więcej niż sąsiad?
Przy sporządzaniu operatu dla potrzeb opłaty adiacenckiej wycenie podlega sam grunt bez części składowych (czyli między
innymi: bez naniesień budowlanych, nasadzeń itp.). Wobec
tego, nakłady jakie właściciel nieruchomości poniósł na jej zagospodarowanie (np. budowa domu, garażu, zabiegi upiększające) nie wpłynie na oszacowaną wartość i wyniesie tyle samo
co na działce niezagospodarowanej. Ewentualne różnice w wyliczonych wartościach lub w wysokości opłaty adiacenckiej będą
wynikały tylko z różnic cech tych nieruchomości (powierzchnia,
kształt, możliwość zagospodarowania, tytuł własności, obciążenia itp.).

Właściciel nieruchomości nie ma także obowiązku uczestnictwa w wizji lokalnej na działce.

Czy mogę domagać się ustanowienia służebności przesyłu?
Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, którego istotą jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego
z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co
oznacza m.in. możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych,
usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też
modernizacji. Na terenie gminy Kłaj, w większości przypadków,
sieć wodociągowa i kanalizacyjna przebiega przez tereny prywatne, bez ustanowienia służebności gruntowej. W związku
z naliczaniem opłat adiacenckich pojawia się coraz więcej wniosków od osób prywatnych, które domagają się ustanowienia
odpłatnej służebności przesyłu ścieków.

Otrzymałem decyzję o opłacie adiacenckiej. Jaki jest termin
uiszczenia opłaty?
Termin płatności jest bezpośrednio związany z odbiorem decyzji
i jej ostatecznością. Decyzja staje się ostateczna po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu na wniesienie odwołania
do organu wyższej instancji, przy czym do jego określenia nie
wlicza się dnia odbioru decyzji. Piętnastego dnia decyzja staje
się ostateczna i podlega wykonaniu, a termin płatności wynosi
14 dni. Jeżeli decyzja była skierowana do kilku osób, za dzień jej
odbioru przyjmuje się datę odbioru decyzji przez osobę, która
odbierze ją najpóźniej.
Jak mogę zapłacić opłatę adiacencką?
Opłatę można zapłacić przelewem na podane w decyzji konto
bankowe lub w kasie Urzędu Gminy.
Czy opłatę adiacencką można rozłożyć na raty?
Tak. Opłatę można rozłożyć na maksymalnie 10 rocznych rat
(1 rata płatna raz w roku). W celu rozłożenia opłaty na raty przed
wydaniem decyzji, a po zapoznaniu się ze sporządzonym operatem szacunkowym, należy złożyć stosowny wniosek. Warunki
rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym
przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty
podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej właściciela nieruchomości istnieje możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na
raty miesięczne. Wniosek właściciela nieruchomości do Wójta
Gminy Kłaj musi zostać złożony w ciągu 14 dni po uprawomocnieniu się decyzji (czyli w terminie na dokonanie płatności), zawierać uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej (wraz
z odpowiednimi dokumentami, które to potwierdzają) oraz
propozycję ilości rat miesięcznych. Wójt w decyzji ustala liczbę
rat oraz termin ich płatności. Terminowo płacone raty miesięczne nie są oprocentowane. W przypadku zwłoki lub opóźnienia
w zapłacie opłaty adiacenckiej naliczane są odsetki ustawowe.
Na mojej działce stoi nowy dom, a działka sąsiednia jest nie-

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego następuje na
podstawie art. 305¹ Kodeksu Cywilnego. Nieruchomość można
obciążyć na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. jedynie w przypadku wybudowania przez nią sieci
i związanych z nią urządzeń bądź posiadania do niej prawa własności.
W Gminie Kłaj sieć oraz związane z nią urządzenia stanowią własności Gminy, a nie GPK Sp.z o.o., a przepisów dotyczących służebności przesyłu nie stosuje się do Gminy nie będącej przedsiębiorcą.
Uzyskanie tytułu prawnego do wszystkich gruntów prywatnych,
przez które przebiegają media, może zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbić się na taryfach za dostawę wody i odbiór ścieków.
Co ze środkami zgromadzonymi na Funduszu Wodno-Ściekowym?
Środki zgromadzone na Funduszu wodno-ściekowym, stanowiące, w myśl art. 148 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakłady poniesione przez właściciela lub użytkownika
wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych
urządzeń infrastruktury technicznej, pomniejszą różnicę między
wartością, jaką nieruchomość miała po wybudowaniu urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem.
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Zimowe ferie jaskółkowiczów

Jaskółkowicze u górali!
„Jaskółka w ferie jedzie do Zakopanego!” - pierwszy raz słowa te padły pod koniec stycznia. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ większość z naszych jaskółkowiczów właśnie w góry chciała pojechać na ferie. Nie mogliśmy się doczekać i już od dawna planowaliśmy
trasę wypadu. Ferie zbliżały się wielkimi krokami, a wraz z nim wzrastało nasze podniecenie. Zaczęliśmy odliczać dni, aż w końcu nadszedł upragniony przez wszystkich 16 luty - dzień wyjazdu. Niektórzy przed placówką znaleźli się nawet o godzinę wcześniej! Przecież
wiadomo, że z nadmiaru emocji nikt nie mógł zasnąć;)
16-ego lutego o godzinie 10:30 przed Placówką Wsparcia Dziennego
„Jaskółka” odbyła się zbiórka 13 uczestników wycieczki. Po przypomnieniu
regulaminu, załadowaniu bagaży do autobusu oraz pożegnaniu z rodzicami, wyruszyliśmy w trasę, aby jak najszybciej dotrzeć do Zakopanego.
Na pokładzie autokaru powitał nas przemiły kierowca, z którym przejechaliśmy ponad 100 km! Podróż minęła nam w przyjemnej i wesołej atmosferze.
Czas spędzony w górach zapowiadał się bardzo mile, przyjemnie i z resztą
tak było ;) Opowiemy Wam co robiliśmy przez te 6 cudownych dni.
Po przyjeździe na miejsce do „Wilii u Franka” od razu zakwaterowaliśmy
się i rozgościliśmy w przytulnych i komfortowych pokojach. Z naszych sypialni rozpościerał się przepiękny widok na całą panoramę największych
polskich gór - Tatr. Dzięki czemu każdego poranka jeszcze przed wyjściem
na wycieczkę pieszą mogliśmy delektować się niezapomnianym widokiem
i nabierać sił do pokonywania długiej trasy. W naszym pensjonacie mieliśmy również do dyspozycji stół do ping-ponga, bilarda oraz piłkarzyki. Na
nudę nie mogliśmy więc narzekać.
Już w pierwszym dniu udaliśmy się na wycieczkę pieszą po Zakopanem.
Kolejne dni przynosiły coraz to większe atrakcje. Jedną z nich był wyjazd
koleją linowo-terenowąna Gubałówkę. Na górnej polanie Gubałówki mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Odwiedziliśmy
tam zimowy park rozrywki, gdzie szaleliśmy na pontonie oraz bananie
ciągniętym przez skuter śnieżny. Śmiechu przy tym było co nie miara. Mieliśmy również okazję wyjechać wyciągiem krzesełkowym na sam szczyt
Wielkiej Krokwi. Rzut oka znad rozbiegu pozwolił nam wyobrazić sobie
co czują przed skokiem zawodnicy siedzący na belce startowej (np. podczas zawodów Pucharu Świata).Prawie każdego dnia spędzaliśmy czas na
Krupówkach. Mile również wspominamy kulig składający się z zaprzęgów
konnych ciągnący sanki 4-8 osobowe, jadący w orszaku jeden za drugim
z pochodniami oraz ognisko w szałasie. Trasa podczas kuligu była bardzo
urozmaicona, przepełniona przepięknymi widokami. Po kuligu mogliśmy
napić się ciepłej herbaty oraz upiec sobie kiełbaskę.
Zakopane cieszy się nie tylko doskonałymi stokami narciarskimi, ale też
znakomitymi lodowiskami. Z jedno z nich mogliśmy wypróbować. Czas na
lodowisku był bardzo aktywny i dostarczył nam świetnej zabawy. Podczas
pobytu w górach zorganizowaliśmy także wypad na pyszną pizzę. Należy
tutaj pochwalić też nasze panie kucharki z pensjonatu, które były bardzo
miłe i serwowały przepyszne dania. Dzięki którym mieliśmy siłę na długie, piesze wędrówki. Czas spędzony w Zakopanem był pełen przygód
i wrażeń. Poznaliśmy wspaniałą grupę rówieśników z Krakowa z którą nawiązaliśmy przyjaźnie. Po tak emocjonujących dniach, nikt z nas nie myślał
o zielonej nocy, wszyscy codziennie zasypialiśmy nie wiadomo kiedy.
Ta wycieczka pokazała nam jak w naszym kraju jest pięknie i że warto tutaj mieszkać i zwiedzać jego zakątki. Było cudownie, widziałyśmy piękne
miejsca i spędziłyśmy czas ze znakomitymi ludźmi. Czego chcieć więcej!?
Dziękujemy za to wspaniałym ludziom ze Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”
za zorganizowanie tak cudownych nam ferii zimowych. Dziękujemy również sponsorom, którzy sfinansowali nam atrakcje podczas pobytu. Są to
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ludzie o wielkim sercu, którzy wyciągnęli dłoń, pomocną dłoń i zauważyli
potrzeby drugiego człowieka. Dziękujemy Państwu z całego serca. Żywimy
też skromną nadzieję, że będzie można liczyć na Państwa również przy następnych okazjach.
FERIE W JASKÓŁCE
Niestety nie wszyscy mogliśmy pojechać na wycieczkę do Zakopanego, ale
ci którzy ferie spędzili w Jaskółce, również nie mogli narzekać na nudę. Czas
wypełniały nam zabawy ruchowe, konkursy i zajęcia plastyczne. Projektowaliśmy w grupach plakaty i malowaliśmy woskiem. Wyklejaliśmy ciekawe
stwory z plasteliny, ciastoliny i masy solnej, tworząc później wspaniałe wystawy. Ciężko pracowaliśmy także nad ułożeniem puzzli, składających się
aż z 1000 elementów. W drugim tygodniu ferii udaliśmy się na przepiękną
wystawę motyli do Bochni. Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawych rzeczy
o tych stworzeniach i mogliśmy podziwiać cudowne okazy z całego świata. Pojechaliśmy także do Krakowa do kina na film „Sponge Bab na suchym
lądzie”. Choć zima w ferie w tym roku zawiodła to na długo pozostaną nam
w pamięci przeżyte chwile.
Wychowawcy i Jaskółkowicze
Sponsorzy:
Stowarzyszenie „Nasze dzieci”
Alicja Wójtowicz
Stanisław Iwulski
F.G. Frykas Zbigniew Buczek, Tomasz Wajda
Piekarnia „Janek” Adam Dziadur
Zakład Szklarski Mirosław Kowal
Spółdzielnia Socjalna „Krok do przodu”
Hotel „Azalia” Anna Jachymek
Anonimowy sponsor
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SPO Ł E CZ E Ń S T W O
IV Kłajowski Konkurs Palm
Wielkanocnych

nych polskich tradycji, spędzenie rodzinnego czasu czy
zintegrowanie się, choćby
z klasą w szkole ;)

Tradycją powoli staje się Kłajowski Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany przez 10. Drużynę Wędrowniczą
„Czar.”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz Parafię Kłaj.
I w tym roku wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem. Do rywalizacji zgłoszonych zostało łącznie 12 palm w różnych kategoriach. Jury
zostało postawione przed trudnym zadaniem, ponieważ uczestnicy jak zwykle popisali się dużą kreatywnością, oryginalnością oraz
kunsztem artystycznym. Nie zabrakło również nutki tradycji. Zwycięzcy zostali obdarowani ciekawymi nagrodami (np. grami planszowymi) oraz dyplomami, a pozostali, na pocieszenie – słodyczami.

Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z wydarzenia w galerii
na stronie 10. DW „Czar.”:
www.dwczar.blogspot.com

sam.

Emilia Włodek

A tak wyglądają wyniki konkursu:
Konkurs na najładniejszą i tradycyjną palmę wielkanocną:
1). Dominik Kuras
2). Julia Więsek
3). Laura i Angelika Szczęśniak
Konkurs na najwyższą palmę wielkanocną:
1). Bronisław i Weronika Włodek
2). Ksawery Stokłosa
Konkurs na najciekawszą palmę wielkanocną wykonaną przez grupę:
1). Dominika i Mateusz Tacik oraz Klaudia, Angela i Michał Bazela
1). Jasiu i Maja Przybylscy, Małgosia i Madzia Musiejowskie
2). Małgorzata i Mateusz Cieślak, Natalia i Emilia Kołodziej
Serdecznie zachęcamy do udziału w zabawie w przyszłym roku! Tworzenie palm wielkanocnych, to ciekawy sposób na pielęgnowanie pięk-

Nasi uczniowie
„Na ratunek Ziemi”
25 marca w Cinema City Bonarka odbyła się gala rozdania nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemi”
zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Trąbkach
oraz Gimnazjum w Niegowici.
Oliwia Bieda
Celem konkursu od wielu lat jest promocja wśród dzieci i młodzieży szkolnej przede wszystkim wiedzy na temat ekologii. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji była „Ekologia i ssaki”. Sporą wiedzą na ten temat wykazali się uczniowie szkół w Brzeziu, Grodkowicach, Kłaju oraz Szarowie.
W Turnieju wiedzy ekologicznej w kategorii klas podstawowych 0-1, III
miejsce zajęła Emilia Turecka (Grodkowice), natomiast w kategorii klas
gimnazjalnych I miejsce zajęła Jagoda Mosurek (Kłaj), na II pozycji ulokowała się Magdalena Kuras (Kłaj), a na III
miejscu znalazła się
Monika Dobranowska
(Brzezie).
W kategorii prac plastycznych – przestrzennych doceniony został
talent Wiktorii Pilch
(Grodkowice), która w
swojej kategorii zajęła
I miejsce.
Nagrody
przyznano
także za najlepsze
prace literackie. Tu w
kategorii klas gimnazjalnych, ex aequo II
miejsce za swoje ekologiczne opowiadania zajęły: Wiktoria Strużyna (Kłaj) oraz Julia Chudecka
(Szarów). Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów
w następnej edycji.
Konkurs odbył się pod patronatem: Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego, Zbigniewa Wojasa – Wójta Gminy Gdów oraz Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć również bez stałych partnerów,
którymi byli:
- Gmina Kłaj,
- Gmina Biskupice,
- Miasto i Gmina Niepołomice,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Eko-Rozwoju Wsi Trąbki,
- Kopalnia Soli w Bochni,
- Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.
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„Dane nam było,
słońca zaćmienie...”
20 marca przedszkolaki z Dąbrowy miały
okazję obserwować zjawisko, jakie zdarza
się bardzo rzadko.
Kinga Wilk

I Ty możesz zostać Super Bohaterem!
Wójt Gminy Kłaj
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
zapraszają na

Rodzinne Warsztaty
Pierwszej Pomocy
131 rodzin z gminy Kłaj przeszkoli się w zakresie pierwszej pomocy. W pierwszej tego typu akcji na terenie gminy
mogą wziąć udział przedszkolaki wraz z rodzicami. Innowacyjne działanie jest owocem współpracy z Powiatową
Państwową Strażą Pożarną w Wieliczce oraz ratownikami z Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłaju, Brzeziu
i Szarowie. Akcji patronują: Poseł Elżbieta Achinger, Wicemarszałek Wojciech Kozak oraz Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce bryg. mgr Aleksander Starowicz.
Justyna Waligóra

Piękna pogoda sprawiła, iż nasze dzieci były
świadkami częściowego zaćmienia słońca. Dzięki Młodzieżowemu Obserwatorium
Astronomicznemu w Niepołomicach, mogliśmy oglądać słońce nie tylko przez filtr
ogólnodostępny, ale także przez teleskopy.
Tematyka kosmosu od zawsze interesuje nawet tych najmniejszych, którzy z pasją potrafią wymieniać nazwy planet. W obserwatorium mogliśmy zobaczyć planety i słońce na
dużym ekranie. A w Małopolskim Centrum
Dźwięku i Słowa nawet posłuchać symulacji
dźwięków, jakie mogłoby wydawać wybuchy
na słońcu. Warto było zobaczyć coś tak niezwykłego na własne oczy, zwłaszcza, że „następne będzie może za sto lat” :)

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci
Juliana Rajcy
długoletniego Sołtysa
Wsi Grodkowice,

W przypadku większości uczestników Rodzinne Warsztaty są pierwszym wspólnym krokiem w nauce pierwszej
pomocy. W ciągu najbliższych tygodni zrealizowanych zostanie 13 instruktarzowych spotkań. Plan działań to zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez opiekunów, wśród dzieci - rozwój poczucia
i chęci niesienia pomocy. - Jesteśmy całym światem dla swoich dzieci, pomóżmy im w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia być naszym RATOWNIKIEM. Wystarczą 3 sekundy, aby dziecko WEZWAŁO POMOC – zachęca
prezes Stowarzyszenia Krystyna Gierat.

składają rodzinie zmarłego
Rada Sołecka i mieszkańcy Grodkowic

Pierwszą placówką, jaką już odwiedzili szkoleniowcy - ratownicy jest Przedszkole w Dąbrowie, gdzie rekordowo
dużo rodziców zadeklarowało swój udział w akcji. – Dlaczego zdecydowałem się przyjść? Zastanowiłem się, czy
w sytuacji zagrożenia potrafiłbym uratować życie mojego dziecka? Czy umiałbym mu pomóc? Prosty przykład
z zakrztuszeniem i „obalonym” dziś mitem, że trzeba wówczas podnieść ręce pokazuje jak duża jest potrzeba
nabycia świadomych umiejętności w tym zakresie. Uważam, że akcje warto powtarzać – mówi uczestnik pierwszych zajęć tata Bartosza, Daniel Chudzik.

Nie ma już wśród nas
naszej drogiej koleżanki
Irenki Włodarczyk.

O tym, że od najmłodszych lat można szkolić się w zakresie pierwszej pomocy przekonuje prowadzący zajęcia,
ratownik medyczny, wykładowca na Wydziale Ratownictwa Medycznego jednej z wyższych uczelni krakowskich, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. asp. Robert Kmiecik
- W popularnym serwisie internetowym jest film, który pokazuje jak 10 - miesięczne dziecko ratuje osobę dorosłą
wykonując swoim ciałem uciski na jej klatce piersiowej.
A czy Ty potrafisz zrobić to samo?
Zapraszamy na warsztaty.
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Kondolencje

Mężowi zmarłej, matce, córkom,
siostrze, bratu i pozostałej rodzinie
składamy wyrazy serdecznego żalu
z powodu tak nagłej
i niespodziewanej śmierci.
Będziemy ją zawsze ciepło wspominać.
Zarząd, koleżanki i koledzy z Koła
Emerytów i Rencistów w Kłaju
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O ŚW I ATA
VI Przegląd
Artystyczny
Młodzieży CK-art
23 marca 2015 uczniowie Szkoły ZSO w Kłaju
wzięli udział w VI Przeglądzie Artystycznym
Młodzieży CK-art w Gdowie.
Ewa Lipińska – Glica
W przeglądzie wzięło udział ponad 200 uczestników z różnych powiatów Małopolski. Nasi uczniowie to prawdziwi artyści, o czym świadczą wyniki.
Na II miejscu uplasowała się Marta Prajsnar, natomiast Wiktoria Kowal i Grzegorz Glica zajęli miejsce
III. Pierwszego miejsca nie przyznano. Młodzież
przygotowywała do konkursu Joanna Wojciechowska.

Do etapu rejonowego mogła przystąpić dopiero
po przeprowadzeniu pracy badawczej.
Natalia problem badawczy musiała wymyślić
sama, praca miała być napisana zgodnie z wytycznymi CEO, jeśli tak nie było mogła zostać odrzucona.
Temat pracy brzmiał „Rozpowszechnianie się
złych nawyków żywieniowych wśród uczniów
gimnazjum w Kłaju”. Uczennica opracowała pytania badawcze, określiła populację i grupę badawczą, przeprowadziła obserwację, ankietę
dotyczącą diet i środków masowego przekazu
oraz eksperyment. Wyniki badań przedstawiła
w sposób graficzny, określiła propozycję rozwiązania problemu, uwzględniła przypisy i bibliografię.
W etapie wojewódzkim oprócz testu była część
zespołowa. W zespołach 4-osobowych uczniowie,
którzy wcześniej się nie znali , musieli „stworzyć
unikatowe na skalę Polski przedsięwzięcie, które
zmieni drobny fragment otaczającej rzeczywistości i pozwoli osiągnąć zysk”. Ich zadaniem było
stworzenie wstępnego pomysłu przedsięwzięcia
zgodnie z szablonem modelu biznesowego omawianym w kursie „How to build a startup”.
Życzę Natalii dużo sukcesów naukowych, a także
osobistych.

regionalnych przyśpiewek, muzyki, zobaczyć
barwne stroje ludowe. Widowisko oparte na poemacie Hanny Januszewskiej i ludowych piosenkach, pochodzących z różnych regionów kraju,
okazało się barwną, roztańczoną i rozśpiewaną
lekcją polskiej geografii, historii i przyrody.
Po zakończeniu spektaklu udaliśmy się nad Zalew Nowohucki, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć
przepiękne łabędzie i kaczki. Spacerowaliśmy po
parku, podziwiając te wspaniałe ptaki. Na koniec
udaliśmy się na pobliski plac zabaw, gdzie przeżyliśmy wiele radosnych chwil.
Ta wycieczka to nie tylko oderwanie się od codzienności w szkole, ale przede wszystkim lekcja
kultury, którą na długo zapamiętamy.

Gratulacje

Z wizytą w Teatrze
Ludowym w Krakowie
19 marca 2015 roku uczniowie klas I-III w Grodkowicach wraz z wychowawcami wybrali się na
wycieczkę do Teatru Ludowego w Krakowie.
„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony”

Sukces gimnazjalistki
z Kłaja
Uczennica kl. IIIA Gimnazjum w Kłaju została
laureatem Małopolskiego Konkursu Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie.
Renata Gister
Oprócz poszerzania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej uczennica
musiała orientować się w bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych i gospodarczych
w Polsce, Europie i na świecie oraz zapoznać się
z dość obszerną wiedzą źródłową dotycząca
przedsiębiorczości, bankowości, ekonomii.

Katarzyna Mazur
Tuż po godzinie 8 rano spotkaliśmy się przy budynku szkoły, by razem ekscytować się wyjazdem.
Kiedy wszyscy byli już w komplecie wsiedliśmy do
autokaru i grzecznie zajęliśmy miejsca. Podróż nie
trwała długo i nim się zorientowaliśmy „wyrósł”
przed nami budynek teatru. Byliśmy bardzo przejęci, ponieważ dla niektórych z nas była to pierwsza wizyta w teatrze. Punktualnie o godzinie 10
usłyszeliśmy gong i wszyscy pośpiesznie zajmowaliśmy przydzielone nam miejsca. Rozpoczął się
spektakl „Pyza na polskich dróżkach”, w którym
podziwialiśmy wędrówki rezolutnej, tryskającej
dobrym humorem Pyzy, która uciekła ze stolnicy,
żeby podróżować po Polsce. Główna bohaterka
zabrała nas do najbardziej znanych miast Polski
takich jak: Warszawa, Gdańsk, Toruń, Zakopane
i Kraków! W Krakowie mieliśmy przyjemność spotkać Lajkonika, który biegał po całej sali i każdego
z nas dotknął buławą, co podobno wróży szczęście. Podczas spektaklu mieliśmy okazję słuchać

Powiatowy konkurs
taneczny
21 marca zespół taneczny Dance&Fun pod
przewodnictwem Ewy Lipińskiej-Glica brał
udział w powiatowym konkursie tanecznym,
który odbył się w Niepołomicach.
Ewa Lipińska-Glica
Grupy taneczne z Kłaja pokazały na co ich stać
i zajęły bardzo wysokie miejsca. II miejsce zajęła
młodsza grupa, natomiast juniorzy wytańczyli
sobie miejsce IV. Młodym, utalentowanym tancerzom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
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Rada Rodziców przejawem
aktywności obywatelskiej
Prawdą jest, że działalności społecznej nie da się „zadekretować”, w związku z tym
w polskim systemie edukacji, podobnie jak w całym życiu społecznym obserwuje się deficyt aktywności obywatelskiej. Jednocześnie niejednemu rodzicowi zdarza się narzekać i utyskiwać na brak realnego wpływu na to, co się dzieje w przedszkolach i szkołach,
zwłaszcza w odniesieniu do działalności wychowawczej i opiekuńczej. Czy taką sytuację
można zmienić?
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
W przedszkolach i szkołach publicznych, na mocy art. 53 ust 1 ustawy o systemie oświaty,
obligatoryjnie działa Rada Rodziców, jako demokratycznie wybrany zespół przedstawicielski rodziców wszystkich wychowanków przedszkola oraz uczniów szkoły. Rada jest organem
autonomicznym, niezależnym w swych działaniach od innych organów. Złożona jest z reprezentantów wszystkich grup i klas, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych
w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym
roku szkolnym. Przepisy ustawy gwarantują rodzicom istotny wpływ na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola lub szkoły, zapewniając możliwość występowania
nie tylko do dyrektora, ale także do innych organów, w tym prowadzącego i sprawującego
nadzór pedagogiczny z wnioskami (postulatami poprawy lub zmiany) i opiniami (stanowiskiem) we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki. Wystąpienie przez
Radę następuje z własnej inicjatywy.
Do najistotniejszych kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie-w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną-programu wychowawczego i programu profilaktyki, co w rzeczywistości oznacza, że Rada Rodziców współdecyduje o wszystkich treściach i działaniach nakierowanych
na uczniów w ramach wspomnianych programów. Przedstawiciel Rady uczestniczy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Rada może występować do dyrektora z wnioskami
o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub do organu prowadzącego o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły i wnioski te są wiążące. Jest także ciałem opiniującym szeroki wachlarz
spraw dotyczących pracy szkoły, między innymi harmonogramy poprawy efektywności kształcenia, oceny dorobku zawodowego za okres stażu ustalanej nauczycielom ubiegającym się
o wyższy stopień awansu zawodowego przed jej ustaleniem przez dyrektora, projekty planów finansowych składanych przez dyrektora czy kalendarz roku szkolnego. Zgodnie z art.
53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty Rada uchwala regulamin swojej działalności, w którym
określa między innymi wewnętrzną strukturę, sposoby i tryb podejmowania uchwał, prawa
i obowiązki członków czy sposób dokumentowania swojej działalności. O zapisach w regulaminie decydują członkowie Rady przestrzegając zasady, że nie mogą być one sprzeczne
z obowiązującym prawem oświatowym i statutem szkoły. Zadania Rady między zebraniami
wykonuje prezydium (przewodniczący, zastępca, skarbnik, itp.), którego członkowie najściślej
współpracuje z dyrektorem.
Należy wprawdzie ubolewać, że Rada Rodziców nie posiada zdolności prawnej i statusu organizacji społecznej działającej przy szkole (co w rzeczywistości ogranicza jej możliwości reprezentatywne i działalność finansową), niemniej jednak na chwilę obecną jest to ważny podmiot
w systemie oświaty, który, jeżeli tylko chce, może wywierać istotny wpływ na funkcjonowanie
przedszkola czy szkoły. Placówki te są przecież własnością lokalnych wspólnot samorządowych, wśród których znaczny udział mają rodzice uczęszczających do nich dzieci i uczniów.
To rodzice zatem, w ramach dopuszczonych przepisami prawa, powinni określać oczekiwania
edukacyjne w stosunku do przedszkoli i szkół oraz oceniać, czy te oczekiwania są dobrze realizowane. Należy wierzyć, że mimo ogólnej niechęci do działalności obywatelskiej i społecznej,
w każdej gminnej placówce znajdą się rodzice, którzy pracę w Radzie Rodziców traktować
będą jako pasję i wyzwanie a nie przykry obowiązek do spełnienia.
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Grupowe zajęcia
logopedyczne
w przedszkolu
w Dąbrowie
W dniu 18 marca w Przedszkolu w Dąbrowie odbyły się
grupowe zajęcia logopedyczne. Logopeda Pani Marta
Leńczuk odwiedziła dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
Krystyna Dybczak
Zajęcia obejmowały ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
ćwiczenia oddechowe, zabawy stymulujące rozwój słuchu
fonemowego oraz ćwiczenia ortofoniczne. Wszystko po
to, aby dzieci ładniej i wyraźniej mówiły. Na dodatek towarzyszyło im mnóstwo emocji, chęci do działania i zadowolenia. Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku.
Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka
i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc
kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy
od najmłodszych lat. Pani Marta otrzymała od przedszkolaków Dyplom Przyjaciela Przedszkola.

Precz zimo zła!
Palenie Marzanny to stary zwyczaj słowiański. Marzanna jako symbol zimy, którą w rytualny sposób palono bądź topiono, miała przywołać wiosnę i zapewnić
urodzaj.
Katarzyna Mazur
Takie metaforyczne pożegnanie zimy miało miejsce
w Szkole Podstawowej w Grodkowicach z udziałem
uczniów klas I-III. Dzieci przygotowały kukły, z połączonych ze sobą kijów, barwnych materiałów, bibuły oraz
słomy.
Korowód dzieci z marzannami wyruszył spod szkoły i udał
się poza granice wsi. Podążając ulicami Grodkowic budziliśmy wiele ciekawych spojrzeń i zainteresowania. Wszyscy
z podziwem spoglądali na nasze Marzanny. Kiedy dotarliśmy na bezdroża, z dala od zabudowań rzuciliśmy wszystkie kukły na stos, by je spalić. Podczas palenia wszyscy głośno krzyczeliśmy „precz zimo zła!” i chyba udało nam się
ją wygonić, ponieważ w drodze powrotnej zobaczyliśmy
przepiękne krokusy, które są przecież oznaką zbliżającej
się wiosny.
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Przedszkolaki z Grodkowic
witają wiosnę
W przede dniu kalendarzowej wiosny, radosne Przedszkolaki
poszły pożegnać zimę, którą symbolizowała, wykonana własnoręcznie przez dzieci dzień wcześniej, Marzanna.
Justyna Trzaskalska
Edyta Rajska
Barwnym korowodem przeszliśmy ulicą, machając żółtymi chustami,
grając na instrumentach muzycznych oraz śpiewając piosenki o tematyce wiosennej. Głośno skandowane przez dzieci wołanie „żegnaj
zimo” wzbudziło zainteresowanie mieszkańców Grodkowic, którzy
z przysłowiową „łezką w oku” wspominali swoje pochody z Marzanną. Obserwowane po drodze wiosenne kwiaty nie pozostawiały
złudzeń – zima musi odejść! Po odprawieniu „czarów”, pożegnaliśmy
Marzannę - zimę, prosząc by powróciła do nas jednak za rok!
Z wiosną kojarzy nam się słońce, które tego dnia miało pokazać nam
coś niesamowitego - zaćmienie. Ta chwila także nie umknęła naszej
uwadze, jako że wrodzona ciekawość poznawcza do nasz „znak rozpoznawczy ”X„. Dzięki „magicznemu szkiełku” mogliśmy podziwiać
zjawisko zaćmienia słońca, które bardzo nas zachwyciło. Na koniec,
postanowiliśmy uczcić nadejście wiosny sadzeniem stokrotek. Teraz
już naprawdę widać, słychać i czuć wiosnę! NARESZCIE!!!

przygotowała także na powitanie
wiosny śmieszną rymowankę oraz
pięknie zaśpiewała wybraną piosenkę. Natomiast ostatnia konkurencja
wymagała od uczestników bardziej
wysiłku umysłowego aniżeli fizycznego. Dzieci musiały rozróżniać dyscypliny zimowe od letnich.
Na zakończenie każdy Przedszkolak
otrzymał medal „Mały Mistrz” oraz
słodką niespodziankę. Marzannę
jako symbol zimy Przedszkolaki pozostawiły w ogrodzie, bo przecież
teraz czas na wiosnę która tak bardzo kochają.

Edukacyjne spotkanie
z policjantami
Klasy I-III ze Szkoły Podstawowej w Kłaju brały udział w edukacyjnym
spotkaniu z policjantami.
Dyrekcja i wychowawczynie klas I-III
Gośćmi byli: asp.szt. p. Piotr Lachman z Komendy Powiatowej Policji
w Wieliczce i st.post. p. Mariusz Majerz-Maniecki z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.
Najmłodsi zapoznali się z historią policji, z umundurowaniem i wyposażeniem policjantów dawniej i dziś. Materiały przygotował Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczniowie i nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne.

Żegnamy zimę – witamy wiosnę
na sportowo!
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego należy uroczyście
ją przywitać. W tym roku Przedszkolaki z Dąbrowy żegnały
zimę, a witały wiosnę na sportowo.
Joanna Pieprzyca
Dzieci wraz z Paniami i zimową Panną Marzanną udały się na wiosenny spacer na plac przy Domu Kultury w Dąbrowie. Tam po
sympatycznym powitaniu i uroczystej sportowej obietnicy grupy rozpoczęły rywalizację. Przedszkolaki miały za zadanie omijać
wiosenne kałuże czyli biegać slalomem, rzucać do celu, skakać jak
żabki uciekające przez bocianem. Wszyscy dzielnie uczestniczyli
w konkurencjach, zachowując ducha sportowej walki. Każda grupa

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zbiory - prywatna własność p. Piotra
Lachmana. Osobliwością zbiorów
był rower sprzed II wojny światowej
pochodzący z prywatnej kolekcji zabytkowych rowerów p. Czesława Wesołowskiego z Wieliczki. Ciekawe były
także stare zdjęcia ukazujące pracę
policjantów pokazane w prezentacji,
Wiele emocji wzbudziło nowoczesne
wyposażenie i strój policjanta, wśród
nich prezentowana broń palna, odznaka policjanta, kajdanki.
Dzieci przymierzały stroje, „odbijały”
linie papilarne, oglądały policyjne samochody. Zajęcia były niepowtarzalne, dostarczyły wiele emocji, pobudziły do refleksji, zaznajomiły z pracą
służby policyjnej, a przede wszystkim dostarczyły wiedzy na temat pracy
policji dawniej i dziś.
Panom Policjantom, a w szczególności Panu Mariuszowi składamy serdeczne podziękowanie za profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone zajęcia dla naszych dzieci. Składamy także serdeczne podziękowania
Komendantowi Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Komendantowi
Komendy Powiatowej w Wieliczce.
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„Zaskakująca dynamika rozwoju”
- ruch społeczny, który zadziwia!
30 marca liczna grupa studentów UTW z Kłaja wzięła udział w II Ogólnopolskim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Dorota Kosmowska
Uczestnicy spotkania obchodzili 40-lecie powstania ruchu UTW w Polsce
(1975-2015). Upamiętniono założycielkę i inicjatorkę powstania UTW Profesor Halinę Szwarc - lekarza medycyny, geriatrę, naukowca, wykładowcę
akademickiego i społecznika. Kongres pod honorowym patronatem Pani
Prezydentowej Anny Komorowskiej rozpoczął się uroczystym wręczaniem
Złotych Krzyży Zasługi 9-ciu osobom wybitnie zasłużonym w pracy na
rzecz tego ruchu. Oznaczenia wręczał Prezydent Bronisław Komorowski.
Merytoryczna część kongresu zorganizowana była w formie paneli dyskusyjnych. Podjęto następujące tematy: podsumowanie działalności, omówienie
dynamiki rozwoju w ostatnim dziesięcioleciu, przedstawienie strategii na
przyszłe lata. Obecnie w Polsce funkcjonuje pięćset uniwersytetów, a liczba słuchaczy liczy sto pięćdziesiąt tysięcy osób. Na kongresie gościliśmy też
przedstawicieli UTW z za granicy: Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Mołdawii i Austrii.
Zwieńczeniem kongresu było sformułowanie i przegłosowanie „Deklaracji
Końcowej”. Rozpoczęto prace nad stworzeniem zatwierdzonego przez Radę
Ministrów „Pakietu dokumentów senioralnych”, przyjęto zasady długofalowej polityki Senioralnej na lata 2014-2020 oraz Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Za najistotniejsze zadanie uznano utworzenie „Paktu na rzecz Seniorów”. Jest to projekt szeroko
zakrojonej pomocy na rzecz osób w podeszłym wieku. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny edukacji, opieki medycznej i rehabilitacji. Uzgodniono
potrzebę utworzenia w środowiskach lokalnych rad senioralnych powołanych przy Urzędach Gmin. Rady mają mieć charakter konsultacyjno-doradczy i inicjatywny. Ich celem jest nadanie ruchowi UTW rangi partnera rządu
w kształtowaniu polityki senioralnej w ramach prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nadrzędnym zadaniem takich struktur jest czerpanie korzyści z wiedzy i doświadczenia tej grupy społecznej. Takie „dwubiegunowe”
połączenie wiedzy młodości z doświadczeniem stworzy ogromną szansę
współpracy na wielu polach życia społecznego. Chodzi o technologię i szeroko pojęte zrozumienie mechanizmów współczesnej rzeczywistości i odnalezienie się w niej osób starszych. Podstawą takiej współpracy mają się stać
prowadzone przez ludzi młodych wykłady oraz organizacja staży studenckich w środowiskach senioralnych. Jest to bardzo istotna inicjatywa ucząca
szacunku do przemian zachodzących w ludziach wraz z upływem lat. Współczesność zmieniła się na tyle, że świat wielopokoleniowych relacji rodzinnych zanika. Stajemy się społeczeństwem starzejącym się, ale jednocześnie
nasze starzenie, dzięki temu ruchowi stało się ciekawsze i bardziej kreatywne. Tak wiele możemy jeszcze zaoferować. Tym bardziej, że seniorzy myślą
i analizują przyszłość swoich dzieci i wnuków. Mogą być bardzo cennym głosem doradczym w świecie polityków ambitnych i jakże często krótkowzrocznych. Są oni zbyt często skupieni na efektach doraźnych - populistycznych
fajerwerkach. Myślę, że seniorzy mogą stać się doskonałym stymulatorem
by nie powiedzieć „zimnym prysznicem” dla środowisk rządzących. Jesteśmy
w stanie zadawać twarde pytania i zmuszać do myślenia - co będzie z naszymi wnukami za 10, 20, 30, 40 lat i w jakim kraju będą żyć?
Po części oficjalnej organizatorzy sprawili nam ogromną niespodziankę.
Zaproszono Panią Irenę Santor. Szlachetnego skromnego człowieka i wielką artystkę. Pani Irena swoim śpiewem i doborem repertuaru poprowadziła
słuchaczy zaułkami przedwojennej Warszawy. Kolejne utwory pięknie oddały patos walczącej Warszawy i radość jej odbudowywania. Piosenką „Złoty
pierścionek” sprowokowała całą widownię Teatru Wielkiego do wspólnego
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śpiewu. Zabrzmiało to pięknie i wzruszająco. W bardzo zabawny i nostalgiczny sposób opowiadała o swoich przeżyciach z czasów występów i nauki
w Zespole Mazowsze. Zwierzyła nam się ze swoich obecnych marzeń artystki dojrzałej i świadomej przemijającego czasu. Zaśpiewała piosenkę skomponowaną przez Piotra Rubika ze słowami Jacka Cygana „Wiara, Nadzieja
i Miłość”. Rozbrzmiała piosenka idealnie komponująca z jej wewnętrzną
wrażliwością i dająca wiele do myślenia senioralnej publiczności. Pani Irena
umie cieszyć się życiem na każdym jego etapie. Swoim śpiewem i mądrymi
tekstami otworzyła nam drzwi do świadomego dziękowania za to, co jest
i za to co było. Uczyła nas z cierpliwością oczekiwać na to, co przyjdzie mimo
wieku, lęków i obaw. Odśpiewała piosenkę „Serce” - dedykując ją zaprzyjaźnionemu ks. Arkadiuszowi Nowakowi, który całe swoje życie kapłańskie
poświęca pomaganiu ludziom beznadziejnie chorym. Jest z nimi, wspiera
dzień po dniu. Wielu z nas ocierało łzy wzruszenia słuchając. Usłyszeliśmy
również utwór napisany specjalnie na jej prośbę przez Wojciecha Młynarskiego do muzyki Seweryna Krajewskiego.
O kompozytorze wyraziła się bardzo ciepło i zaskakująco. Stwierdziła, że jest
bardzo oszczędny w słowach. Nieomal ascetycznie oszczędny, ale w komponowaniu muzyki „gaduła” z niego niesłychana. Kompozycja pełna piękna
nosi tytuł „Jeszcze jeden świat”. Pani Irena śpiewa w niej: „zrobiłam już tyle,
zrobię jeszcze jeden krok, korci mnie co jest za zakrętem? Czas nie jest już
moim sprzymierzeńcem. Czas nie jest już moim przyjacielem. Proszę o jeszcze jeden zmrok, a ja zrobię jeszcze jeden krok”. Usłyszeliśmy jeszcze piosenkę ze słowami Wojciecha Młynarskiego do muzyki Włodzimierza Korcza pt.
„Przepraszam”. W tej piosence pięknie zapomniała tekstu uświadamiając, że
nie ma się czego wstydzić, bo wiek swoje prawa ma. Wielki szacunek za tą
skromność i mądrość Pani Ireno!
Swój występ zakończyła piosenką pt. „Starość” napisaną specjalnie dla niej.
Wyśpiewała nam, że „starość to punkt widzenia, dokonujemy wyborów, wybieramy coś i nigdy nie rezygnujemy, bo starość to jest wielkie coś”. Mądre
słowa i idealna puenta – kolejny jakże piękny głos na zakończenie II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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K U LT U R A
Kuchenne rarytasy
Projekt realizowany prze Stowarzyszenie
„Jasmina” Nowoczesna Kobieta na Wsi
w Szarowie dzięki grantowi z BZ WBK
w ramach programu „Tu mieszkam, tu
zmieniam” oraz wsparciu finansowemu
Gminy Kłaj
Dorota Chudecka,
Maria Gniewek
Nasz dom kultury w Szarowie został niedawno odremontowany w wielu fragmentach,
jednakże sprzęt pozostał w dalszym ciągu
stary i mało funkcjonalny. Nasze stowarzyszenie czuje się częścią społeczności i chce też
wpływać na poprawę jego funkcjonowania.
Spotykamy się w tym domu często tak jak
i inne organizacje: strażacy, młodzież, rodzice
dzieci uczęszczających do szkoły i do przedszkola, kolędnicy itp. Nasza cegiełka w formie
organizacji spotkań o tematyce kucharskiej
przy nowo zakupionym sprzęcie jest świetną
okazją do integracji i do ugruntowania naszego miejsca w społeczności lokalnej, jako

ne podawanie potraw i wypieków. Przy okazji
poznawania tajników organizowania przyjęć
domowych i nie tylko, będziemy mieli okazję
pobyć ze sobą w różnych grupach wiekowych.
Już odbyło się kilka takich spotkań. Na kolejne zapraszamy, czytajcie ogłoszenia.

V Kiermasz Wielkanocny
i wystawa prac
uczestników warsztatów
terapeutycznych
ŚDŚ w Brzeziu
w Gminnej Izbie
Regionalnej w Kłaju
Wystawa zgromadziła licznych gości,
którzy mieli okazję zobaczyć przepiękne
świąteczne stroiki wielkanocne wykonane
przez uczestników warsztatów, mieli okazję do zakupu tych niezwykłych ozdób,
mieli okazję aby chociaż w skromny sposób wspomóc działalność Ośrodka, który
czyni tyle dobrego dla swoich podopiecznych.

Kolorowe zajączki
i koszyczki z jajek
20 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kłaju odbyły się Warsztaty Ozdób Wielkanocnych. Jak zwykle było sympatycznie
i wesoło, bowiem zawrócił nam w głowie
kolorowy świat rękodzieła.
Kamila Polak
Przez 2 godziny nikt nie odszedł od stołu,
wszyscy tak byli zajęci pracą. Tylko kilka maluchów w ramach przerwy biegało między
bibliotecznymi regałami. Straty w wydmuszkach były niewielkie - zbyt silne emocje przed
pracą twórczą! I tak stworzyliśmy unikalne
dekoracje. Uśmiechały się do nas śliczne zajączki, przyciągały wzrok feerią barw koszyczki. Czas upłynął nam bardzo szybko.

Krystyna Gierat
Regionalnej w Kłaju

opiekun Izby

Zdj. Joanna Piszczek

stowarzyszenia.
W ramach projektu, dzięki funduszom z BZ
WBK zakupiliśmy kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym, kuchenkę mikrofalową
i piekarnik elektryczny, poprawiając tym samym funkcjonalność kuchni w naszym domu
kultury. Sprzęt kuchenny, będziemy mogli
wykorzystać, by coś dobrego ugotować, podzielić się spostrzeżeniami kucharskimi, doświadczeniami w przyjmowaniu gości. Spotkają się starsze gospodynie domowe z tymi
młodymi. Pokażemy małym mieszkańcom
jak ważna jest kuchnia w życiu rodzinnym.
Usprawniając kuchnię w naszym domu kultury będziemy mieć okazję do integracji mieszkańców naszej wsi. Zaprosimy ekspertów
na rozmowy, pokazy gotowania i pieczenia.
Wykorzystując nowy sprzęt, upowszechnimy
kulturę gotowania ze smakiem oraz estetycz-

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy
w Brzeziu działającego pod patronatem Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, poprzez organizowane różnego rodzaju zajęć, poprzez tworzenie
okazji do większej aktywności, integracji społecznej jest udzielanie wsparcia osobom
dotkniętym niepełnosprawnością, dawanie
poczucia bezpieczeństwa, umożliwienie zdobywania wiedzy, umiejętności przydatnych
w codziennym funkcjonowaniu. Tym ludziom
warto pomagać.
27 marca, na kolejnych wielkanocnych
warsztatach robiliśmy kolorowe kwiaty z bibuły i świąteczne ozdoby. Przy wspólnym
stole dzieci i dorośli zamienili się w artystów
i z pasją tworzyli oryginalne ozdoby wielkanocne: z bibuły, krepy, włóczki, koralików
i cekinów. Duże zainteresowanie warsztatami
i uśmiechnięte buzie uczestników pokazały,
że twórczo spędzony czas był również okazją
do świetnej zabawy.
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SP OR T
Rafał Wajda drugi,
Krzysztof Buczek
szósty w PLKT 2015
Rafał Wajda(Szarów) i Krzysztof Buczek(Kłaj) –
zawodnicy Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego startowali w I Turnieju Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2015, który rozegrany został
w niedzielę, 22 marca, w Centrum Japońskich
Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”.
KKKT
Pierwszy turniej w tym sezonie należał do bardzo
udanych: Rafał Wajda był drugi, a Krzysztof Buczek,
który w lidze debiutował – uplasował się na szóstym miejscu.
„Jestem zadowolony, traktuję ligę jako doskonały
trening przed sezonem startowym, a zwłaszcza
przed majowymi mistrzostwami Polski. Cieszę się
też z sukcesu mojego ucznia – Krzyśka Buczka, bo
choć wielu przeciwników górowało nad nim wiekiem i doświadczeniem – zaprezentował bardzo
dobre przygotowanie techniczne i ducha walki.
To niezła prognoza przed mistrzostwami Polski.”
- podsumował szef KKKT Rafał Wajda
Kolejny turniej odbędzie się również w Dojo
– Stara Wieś, a na finał PLKT 2015 - 2 maja
w Kluczborku. Celem PLKT 2015 jest m.in. wyłonienie reprezentacji Polski na VIII Puchar Świata
w Karate Tradycyjnym, który rozegrany zostanie
6 czerwca br.

Gratulacje
dla zwycięzców !!!
W sobotę 11 kwietnia br. w godzinach od 9.00
do 13.00 na tzw. Żwirowni odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kłaj zorganizowane przez Towarzystwo Wędkarskie „Karp”.
Małgorzata Balik
W zawodach startowało ponad 30 zawodników.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie i co najważniej-
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sze w znakomitej atmosferze czas szybko upłynął.
Po zaciętej rywalizacji zawodników Komisja sędziowska Koła ustaliła wyniki:
- I miejsce w zawodach zajął: Garula Ryszard z wynikiem: 12.90 kg
- II miejsce w zawodach zajął: Czerwiński Andrzej
z wynikiem: 11.44 kg
- III miejsce w zawodach zajął: Jochym Paweł z wynikiem: 9,20 kg

Do zobaczenia na kolejnych zawodach.
Więcej zdjęć można zobaczyć na facebook - Kłaj Na
Rolkach.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
BYŁO SUUUPER !!!

Puchary dla zawodników wręczył gratulując zwycięstwa Gospodarz Gminy Zbigniew Strączek.
Wszystkich zawodników ugoszczono pyszną fasolką. Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy
i wytrwałości.

PRZYGODA
ŻEGLARSTWEM
PRZYGODA Z
ŻZEGLARSTWEM
PRZYGODA Z
Ż EGLARSTWEM
JU
Ż WW
SZAROWIE
!
JUŻ
SZAROWIE
!
JU ŻStowarzyszenie
W SZAROWIE !Promocji i Rozwoju Szarowa
W dniu 28.03.2015 na hali w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju odbył się II TurniejStowarzyszenie Promocjizaprasza
i Rozwoju Szarowa
Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju
Szarowa
wszystkie
zainteresowane
dzieci
Wrotkarski.
zaprasza
zaprasza z terenu Gminy Kłaj
wszystkie zainteresowane
z terenuprzygody
Gminy K
łaj
do przeżyciadzieci
fantastycznej
Renata Olszowska
wszystkie zainteresowane dzieci z terenu Gminy K
łaj
z ŻEGLARSTWEM.
ROL-KA
do prze życia fantastycznej
przygody z Ż EGLARSTWEM.
do prze życia fantastycznej
Ż EGLARSTWEM.
Już dziśprzygody
nie trzebazjechać
nad morze czy Mazury,
by poczuć wiatr we włosach i złapać
Zawody były sprawdzianem szkolenia, które odJuż dzi ś nie trzeba jecha ć nad morze czy Mazury,
żeglarskiego
bakcyla.
bywało się w sezonie halowym październik
Już dzi 2014
ś nie trzeba jecha ć nad
morze czy Mazury,
by poczu ć wiatr we NIE
w łosach
i zUMIEĆ
łapać żeglarskiego
TRZEBA
PŁYWAĆ ! bakcyla.
- marzec 2015
by poczu ć wiatr we w łosach i z łapać żeglarskiego bakcyla.
Na
terenie
Gminy
Kłaj
do
końca
czerwca 2015 r.
W tym roku frekwencja była bardzo wysoka, ponieodbywać
się będzie
NIE TRZEBA
UMIEkurs przygotowawczy,
Ć P Ł YWA Ć ! żeglarważ dotarło do nas aż dwudziestu trzech zawodNIE TRZEBA
UMIE
Ć P Ł YWA
!
ski dla
najmłodszych
(szkołaĆ podstawowa)
- warszników ze szkoły nr 53 w Krakowie, kilkoro uczniów
taty
praktyczne
odbywać
się
odkrywce
z Szarowa, Grodkowic i Targowiska.
Na terenie Gminy K łaj do ko ńca czerwca 2015 r odbywabędą
ć sina
ę będzie
kurs przygotow
Na terenie
do ko ńca
2015 r w
odbywa
ć si ę będzie
kurs przygotowawczy,
KRUSZGEO
Kłaju łódkami
typu „Optymist”
pod
Łącznie w zawodach
brałoGminy
udziałK48 łaj
rolkarzy,
któ- czerwca
żeglarski
dla najm
łodszych (szko ła podstawowa)
- warsztaty
praktyczne odbywa
ć
czujnym okiem
instruktorów.
rzy ścigali się w dziewięciu
kategoriach
wiekowych.
żeglarski dla najm łodszych (szko ła podstawowa)
- warsztaty
praktyczne ZABAWĘ
odbywa
ć si ę będą n
ZAPEWNIAMY
FANTASTYCZNĄ
Dla wielu uczestników był to pierwszy start w zaodkrywce
KRUSZGEO
wK
łaju łódkami typu
"Optymist"
pod czujnym okiem instruk
Więcej
informacji
wodach takiejodkrywce
rangi, więc
poziom stresu
KRUSZGEO
w K był wysołaju łódkami typu "Optymist"
pod
czujnym okiem instruktorów.
pod numerem telefonu 690 379 505.
ki.
Umiejętność przezwyciężenia emocji, skupienie się
ZAPEWNIAMY FANTASTYCZN
Ą ZABAW Ę
Projekt „Łapać
w żagle”
FANTASTYCZN
Ą wiatr
ZABAW
Ę
na prawidłowym i szybkim pokonaniuZAPEWNIAMY
toru przejest współfinansowany
środków
Gminy
Kłaj.
szkód, okazała się kluczem do sukcesu.
Wi ęcej informacji
pod numeremze
telefonu
690
379 505
ęcej informacji
Każdy uczestnik otrzymał dyplom Wi
za udział,
a dla pod numerem telefonu 690 379 505
najlepszych podium, medal i dyplom.
Projekt „ Ł apać wiat w żagle” jest wspó łfinansowany ze środków Gminy K
Uczniowie naszej szkoły
w rywalizacji
innymi
Projekt
„ Ł apaćz wiat
w okażagle” jest wspó łfinansowany ze środków Gminy K łaj
zali się prawdziwymi mistrzami na rolkach.
Wspierani i dopingowani byli nie tylko przez instruktorów, ale też przez licznie przybyłe rodziny,
koleżanki i kolegów.
Turniej ten był nie tylko wydarzeniem sportowym,
ale też mile spędzoną sobotą w gronie bliskich
i znajomych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Warto nadmienić, że zwycięzcą jest każdy, kto wziął
udział w turnieju.

Mistrzowski Kłaj
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CO, G D Z I E, K I E DY
Wystawa prac malarskich Józefa Mularczyka
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku
oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
zapraszają
na wystawę prac Józefa Mularczyka
„Malarstwo – Pejzaż Polski”,

Wójt Gminy Kłaj
oraz
Towarzystwo Wędkarskie „Karp”
zaprasza wszystkich miłośników wędkarstwa
do uczestnictwa
w tegorocznych zawodach.

w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku
(Plac Targowy 10).
Wystawa jest czynna do 20 maja 2015 roku.
Zapraszamy!

Terminy spotkań

Puchar Prezesa
Maraton dla członków TWK
Maraton
Zawody
Zawody
Zakończenie sezonu

2 maja
27 czerwca

8:00-12:00
17:00-7:00

25 lipca
22 sierpnia
19 września
24 października

17:00-7:00
15:00 – 19:00
8:00 -12:00
8:00 - 12:00

Szykuje się ciekawe lato
16 maja
Wszyscy razem dla dobra wspólnego
Organizator: OSP Dąbrowa

RESTAURACJA W PAŁACU ŻELEŃSKICH
W maju w pałacu Żeleńskich w Grodkowicach (w gminie Kłaj)
rozpoczyna działalność restauracja weekendowa. Otwarcie nastąpi w pierwsze wolne dni majowe (1 – 3 maja).
Restauracja mieści się we wnętrzu obiektu, ale posiłki będą podawane także na tarasie i w ogrodzie. Zapraszamy w każdy piątek,
sobotę i niedzielę od godz. 12.00 do 22.00.
Inicjatywa ta ma na celu popularyzację tego ciekawego zabytku
architektonicznego a także wzbogacenie oferty turystycznej gminy. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.palac-zelenskich.pl
Pałac Żeleńskich znajduje się w odległości 12 km od Wieliczki
i położony jest 1 km na południe od przebiegającej tędy trasy E40
łączącej Kraków z Bochnią.

20 czerwca
Piknik Rodzinny w Grodkowicach
Organizator: UKS „Olimpijczyk”

27-28 czerwca
Dni Szarowa

Organizator: OSP Szarów

1-2 sierpnia
Rodzinne Święto Brzezia
Organizator: OSP Brzezie

8-9 sierpnia
Dni Targowiska

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko

8 sierpnia
Zlot Kijarzy

Organizator: Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Kłaj

30 sierpnia
Targ wczoraj i dziś

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko
Więcej informacji już wkrótce na stronie www.klaj.pl
Zadania współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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CO, GDZ IE, KIEDY
TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj
do uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą

„Historia i Kultura wczoraj i dziś
– Szlakiem zamków krzyżackich”
w dniach od 27.05 do 31.05. 2015 r.

Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury i dawnej historii ziem polskich nad Bałtykiem w okresie panowania Jagiellonów i Krzyżackiej zawieruchy a dodatkowo ma służyć upowszechnianiu rekreacji i turystyki wśród
mieszkańców Gminy Kłaj. Realizacja tego zadania ma skłonić uczestników
do zadumy nad świadectwem historii, trwałością niemych zabytków odległej epoki, potęgą i polityką państwa krzyżackiego oraz kontr polityką
Jagiellonów zmierzającą do powstrzymania ekspansji i przemocy Zakonu
Krzyżackiego.

Wyjazd do Kwidzynia, Sztumu, Prabutów, Malborka, Gniewu, Gdańska i Pelplina w celu realizacji zadania, mają zapewnić beneficjentom powyższego
zadania zapoznanie się z historią rozkwitu Zakonu Krzyżackiego oraz rolą
i znaczeniem polskich miast dla Korony, między innymi Gdańska, w okresie
Jagiellonów oraz rolą polskich zakonów i warowni na terenach przyległych
do ziem krzyżackich.
W Pelplinie w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury
i dziedzictwa narodowego udamy się do Opactwa Cystersów gdzie zwiedzimy muzeum ze słynną biblią Gutenberga, bazylikę Katedralną NMP, Kościół Filialny pw. Bożego Ciała oraz Klasycystyczny Pałac Biskupi.
Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj,
Powiatu Wielickiego, środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ”
Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów (uczestników) zadania.
Zapisy oraz szczegółowe informacje
o realizowanym zadaniu pod telefonem:
12 2841 088 lub kom. 607 777 843
w godz. 18.00 - 22.00

Wiemy, że jest Dzień Mamy, Dzień Dziecka. A Dzień Rodziny? Zgromadzenie Narodowe ONZ dzień 15 maja uchwaliło Międzynarodowym Dniem Rodzin. W zeszłym roku obchodzono 20-lecie tego święta. W tym roku Klub Mam włącza się w jego obchody.
W Domu Kultury w Targowisku 15 maja o godz. 18.00 dzieci, rodzice, babcie, dziadkowie, wujkowie i ciocie stworzą rodzinne drzewo
genaologiczne. Dzieci zobaczą mini teatrzyk „Kotek szuka swojej
mamy”, na podstawie opowiadania Joanny Papuzińskiej „Agnieszka
opowiada bajkę”, a później wszyscy włączymy się do zabawy chustą
animacyjną w rytm rodzinnych piosenek.
Wstęp wolny. Spotkanie jest dedykowane dzieciom do 6. roku życia.
Mile widziane przyniesienie ze sobą zdjęć członków rodziny (np. wydrukowane), które zostaną wykorzystane do tworzenia drzewa genaologicznego. Ze względu na konieczność przygotowania materiałów
prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa Przewodniczącej Klubu
Mam, do 13 maja, mailowo – magdalena.sala@interia.pl, lub telefonicznie: 793 928 027.

Impreza
jakiej jeszcze nie było!
Wójt Gminy Kłaj

wszystkich Mieszkańców gminy
do Centrum Kłaja
na trzy dni fantastycznej zabawy!

Plan zajęć UTW
Data

Temat

Wykładowca

27 kwietnia

„Spacer po Londynie”

Andrzej Pasłowski

4 maja

„Dlaczego nie wszyscy umierają na raka” Kazimiera Wojas

25 maja

„Obserwatoria na świecie – Teneryfa”

1 czerwca

„Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia” Rafał Puścizna

15 czerwca

„Historia Sztuki”
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Teatrzyk, drzewo geneaologiczne i wspólna zabawa - rodzice
z Gminy Kłaj włączają się w obchody święta ustanowionego
przez ONZ.

serdecznie zaprasza

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji
zadania decyduje termin zgłoszenia
(zapisy od 8 kwietnia do 10 maja 2015 r.).

Projekt współfinansowany z dotacji Gminy Kłaj.

Międzynarodowy Dzień Rodzin
w Klubie Mam

Janusz Jagła

Magdalena
Łanuszka

5 - 7 czerwca
Gminny Dzień Dziecka,
Dni Gminy
oraz Dni Natury
Zapewniamy moc atrakcji.
Szczegóły już wkrótce na stronie: www.klaj.pl
Nie może Cię tu zabraknąć!

Włącz się do akcji!

Szkoła karmi psiaki i nie tylko
W dniach 27-28 kwietnia w godz. (8.00 - 15.00)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku
zorganizowana zostanie zbiórka karmy oraz akcesoriów
dla bezdomnych Zwierząt ze Schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.

Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim pomoc
bezdomnym zwierzętom, a także zwrócenie uwagi na
ich los. Schroniska, przytuliska to miejsca, gdzie psy
i koty znajdują dach nad głową, lecz nadal wyczekują
na swój nowy dom i obecność człowieka. Większość
z przebywających tam podopiecznych wiele wycierpiała, zanim znalazła się w przytułku.
Wyrzucane, zagubione, zagłodzone, okaleczone,
ranne, bezdomne… każde z nich potrzebuje naszej
ochrony i pomocy.
Uczniów, mieszkańców oraz wszystkich tych, którym
los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY O WŁĄCZENIE SIĘ DO TEJ
AKCJI!
Zwierzęta w schronisku „Kundelek„ najbardziej
potrzebują:
suchą karmę (najlepiej: Whiskas, Pedigree, Chappi),
specjalistyczną suchą karmę (np.:Royal, Hepatic, Intestinal, karmy typu Light i Sport), a także: koce, legowiska, obroże, smycze, zabawki dla szczeniaków, kasze,
ryż, makaron.
„Pamiętajmy, aby od najmłodszych lat budzić w naszych dzieciach opiekuńcze uczucia wobec zwierząt,
uwrażliwiając je na potrzeby i krzywdę mniejszych
i słabszych.”
Chcesz pomóc, ale nie możesz w tym terminie?
To nie jest problem!
Więcej informacji pod numerem telefonu:
729 546 656.

Pomóż podopiecznym
schroniska „Kundelek”!
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