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Wielkanoc to czas nadziei i otuchy,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was spokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Sylwester Skoczek
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

50 lat
wspólnych wspomnień
Kolejne inwestycje
Prawie 2,5 kilometra nowych nawierzchni
Strażacy OSP z Gminy Kłaj mają nowych ratowników
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zgłoszenia i zapisy do szkoły podstawowej i gimnazjum
Wychowanie przedszkolne w gminie
Karatecy na Obozie Zimowym
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Dzień Kobiet - fotogaleria
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Udany babski wieczór
7 marca w sali widowiskowej w Kłaju odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj,
Koło Gospodyń Wiejskich, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wójta Gminy – Dzień Kobiet.
Oliwia Bieda
Swoje święto uczciło wspólnie blisko 150 mieszkanek naszej gminy, które przywitała Pani Zofia Przeździk – przedstawicielka Koła Gospodyń
Wiejskich. Serdeczne życzenia wszystkim kobietom złożyli: Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm RP oraz Zbigniew Strączek – wójt gminy. Za zdrowie Pań wzniesiono toast symboliczną lampką szampana. Na stołach nie brakowało różnych smakołyków przygotowanych przez gospodynie
z Kłaja, natomiast na zdrową niespodziankę „bez kalorii” zaprosiła dietetyk – Magdalena Sala.
Na artystyczną część spotkania wszystkie Panie zaprosiła Pani Elżbieta Achinger. Artyści wykonując polskie i zagraniczne przeboje sprawili, że wkrótce
prawie wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewania. Fantastyczny koncert Pani Izabeli oraz Konrada Szotów nagrodzony został owacjami na stojąco.
Tradycji stało się zadość gdy gospodarz gminy obdarował każdą z Pań kwiatami.
Galeria zdjęć na stronie 2.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj

Prosto z Filharmonii Krakowskiej
Uniwersytet Trzeciego Wieku 28 lutego rozpoczął 6-cio miesięczny cykl wyjazdów do Filharmonii Krakowskiej.
Dorota Kosmowska
Wysłuchaliśmy Koncertu Chóralnego „Der Abend”. Chór Filharmonii
Krakowskiej pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego odśpiewał utwory:
Straussa, Peppinga, Schoenberga, Nowowieskiego, młodego, debiutującego kompozytora Michała Ziółkowskiego z pięknym solowym
wykonaniem Joanny Skwary, Urbaniaka, Małeckiego, Jasińskiego psalm wyróżniony I nagrodą na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim MUSICA SACRA 2014.
Mieliśmy możliwość wysłuchania Koncertu Organowego w wykona-

niu Andrzeja Białko. Drugi semestr Roku Akademickiego 2014/2015
rozpoczęliśmy 2 marca wykładem Siostry Haliny Mol pt. „Zakony dawniej i dziś”. Siostra poprowadziła nas szlakiem historii: Zakonów Rycerskich - prześledziliśmy powstanie i losy Joanitów, Krzyżaków i Templariuszy, Zakonów Żebrzących - dowiedzieliśmy się dużo ciekawych
rzeczy o życiu i pracy Braci Franciszkanów, Dominikanów. O Zakonach
Ascetycznych dowiemy się więcej na następnych wykładach.
W nowym semestrze czeka nas wiele ciekawych wykładów, wyjazdów
i imprez. Tak jak zawsze będziemy spędzać czas ciekawie i aktywnie,
a co najważniejsze - razem.
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Strażacy OSP z Gminy Kłaj
mają nowych ratowników
W dniach od 24 stycznia do 8 lutego w każdy weekend w remizie OSP
Kłaj trwało szkolenie strażaków OSP z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. W kursie brało udział 11 druhów: 8 z OSP Kłaj oraz 3 z OSP Szarów.
Dariusz Pilch
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Kurs prowadzony był w oparciu o przepisy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz zgodnie z wytycznymi KG PSP w zakresie organizacji ratownictwa medycznego
w jednostkach KSRG, które nakładają obowiązek szkolenia jednostek włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie pomocy przedmedycznej. Kurs
trwał 6 dni, zrealizowanych zostało więc 66 godzin zajęć. W ich programie znalazły się wykłady teoretyczne i zajęcia z psychologiem. Ćwiczenia z różnymi pozoracjami obejmowały: badanie internistyczne, badanie urazowe oraz resuscytację krążeniowo-oddechową

Serce na patyku
Serduszkowe cuda i cudeńka stworzyli uczestnicy walentynkowych
warsztatów, które w piątek (13 lutego) odbyły się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kłaju.
Kamila Polak
Były serduszka wykonane techniką origami, walentynkowe kartki i ozdoby.
W otoczeniu książek czas upływał bardzo szybko, a uczestnicy świetnie się
bawili. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów na stronie:
www.klaj.pl.

Gruszki
lądowiskiem
dla balonów

również przy użyciu defibrylatora. Podczas kursu nie zabrakło przyjemnej atmosfery oraz
ciekawych przeżyć. W czasie trwania kursu dokonano recertyfikacji druhów którzy nabyli
swoich umiejętności ratowniczych 3 lata temu podczas szkoleń organizowanych przez
OSP Kłaj. Całość zakończyła się ważnym egzaminem, który składał się z części teoretycznej (pisemny test wiedzy) oraz praktycznej. Egzamin praktyczny składał się z zaliczenia
kilku stacji: badanie internistyczne, badanie urazowe oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oceniającym poszczególne zadania
był dr Jacek Nitecki – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego - KW PSP
Kraków. Zdany egzamin i otrzymanie zaświadczenia nadają strażakom tytuł kwalifikowanego ratownika. Największym dla Nas zaszczytem było uzyskanie pochwały dla: Grzegorza Kluzy, Krzysztofa Kluzy oraz Jakuba Sochy z OSP Kłaj przez dr Jacka Niteckiego, który
stwierdził cyt. „Mistrzowie – powinniście być instruktorami ratownictwa medycznego”.
Bardzo cieszymy się, że OSP w Kłaju posiada tak wysoko wyspecjalizowaną kadrę.
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W niedzielne popołudnie 8 marca mieszkańców Gruszek oraz kierowców jadących
obok stawu przykuł niecodzienny widok. Na
Gruszczańskich łąkach wylądował... balon.
Szczególnie zainteresowane były dzieci. Na
szczęście właściciel był bardzo uprzejmy i pozwolił wejść do kosza i poczuć się jak Oscar
baloniarz.
Marcin Kowalczyk
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„Wędrówką jedną życie jest człowieka”
czyli życie wędrownika…
„Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli działaj!” - czyli dowiedz się więcej o wędrownictwie.
Słysząc słowo „wędrownik” na myśl przychodzą różne skojarzenia na przykład włóczęga czy podróżnik. Jednak dla harcerza – wędrownika słowo to nie oznacza tylko chodzenia z plecakiem i zwiedzania. Dla harcerzy słowo to nabiera nieco innego wydźwięku…
dh

Michał Czyż

„Wędrówką jedną życie jest człowieka” czyli życie wędrownika…
Każdy wędrownik na pierwszy rzut oka prowadzi życie podobne do normalnego: chodzi do szkoły lub studiuje, spotyka się
z przyjaciółmi, rozwija swoje pasje, itd. Jednak jest kilka rzeczy,
które odróżniają go od zwykłego człowieka. Przede wszystkim
każde z „przeciętnych” zajęć wykonuje on w sposób zgodny
z kodeksem i dewizą wędrowniczą (nagłówek artykułu), z każdego doświadczenia wyciąga wnioski, uczy się na nim. Jest
on wiecznym obserwatorem, ciągle „zwiedza” i poznaje świat,
zarówno poprzez wycieczki jak i poprzez codzienne życie i sytuacje. Wędrownicy udzielają się społecznie. Poza zbiórkami,
które nie są zbyt widoczne, wędrowników wszędzie jest pełno.
Widać ich na festynach i imprezach okolicznościowych, pod-

czas ważnych świąt kościelnych i na uroczystościach państwowych. Służą pomocą razem z innymi harcerzami, pomagają
tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Gdziekolwiek się pojawią wnoszą swoją ogromną energię i zaangażowanie, które
dzielą z innymi.
Wędrownicy blisko nas
W podobny sposób działa 10 Drużyna Wędrownicza „Czar.”
w naszej gminie. Było to widać szczególnie przez ostatnie
miesiące. Pojawili się oni z Betlejemskim Światełkiem Pokoju
w wielu instytucjach. Nie brakowało ich w kościele podczas
Świąt Bożego Narodzenia i podczas niedzielnych mszy. Byli
także na Wigilii dla samotnych gdzie pomagali organizatorom.
Zawsze pełni radości i gotowi by pomagać, nie oczekując nic
w zamian. Gotowi by wędrować dalej i dalej przez życie.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję

wszystkim mieszkańcom

za wywiązywanie się z obowiązku
zachowania czystości
na terenie Gminy Kłaj.
Dzięki Państwa wysiłkom
możemy być dumni
z estetyki otaczających nas
obszarów zieleni.
Wygląd Państwa posesji i jej otoczenia
świadczy o tym, że wizerunek
naszej małej Ojczyzny
nie jest Wam obojętny.
Państwa osobisty wkład we wzorcowym
utrzymaniu przestrzeni prywatnej
przyczynił się do tego, że gmina Kłaj
ma miano gminy ekologicznej.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek
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Budynek Domu Kultury ma już nowe pokrycie dachowe, okna, drzwi, kominy oraz klatkę
schodową. Zgodnie z projektem wykonane
zostały prace termomodernizacji. Obiekt
nie przypomina starego budynku, głownie
za sprawą jasnej elewacji. Ostatnim etapem
prac ma być zagospodarowanie terenu przed
DK.

I N WE S T YC JE

Dom Kultury
w Szarowie

Budynek służący szarowianom głównie do
wspólnych spotkań i kulturalnych wydarzeń,
swoim wyglądem przypomina teraz budynek
sprzed lat. Stało się tak dzięki pracom remontowo-budowlanym w ramach których wykonana została jasna elewacja nadająca mu
Kontynuacja prac wewnątrz rozpocznie się
wygląd dworku.
Natomiast
nowe okna, drzwi
Realizowany jest I i II etap inwestycji pn. „Budowa
Społeczeństwa
Obywatelskiego
na wiosnę w 2015 roku.
kompleksowa
termomodernizacja
w Gminie Kłaj”. Zakończony został etap izwiązany
z dostawą
komputerów. przełoży
W tej
sięinternetu
na ekonomiczne
użytkowanie
chwili realizowany jest darmowy dostęp do
w ramach
programu.budynku.

Projekt zakończony

Dom
Kultury
O
B
w Łącznie
Dąbrowie
w obu projektach 115 – tu
liwia

ieda

Oliwia Bieda

beneficjentów otrzymało nowoczesny, stacjonarny sprzęt komputerowy oraz urządzenia do odbioru bezpłatnego szerokopasmowego
W ramach remontu budynku dąbrowskiego
nowy
sprzęt wyposażone zostały świetlice zlokalizowane w DoDomuInternetu.
Kultury Ponadto,
wykonanow już
dwuspadowy
mach
Kultury
i
doposażone
zostały
placówki oświatowe. Te innowacyjne projekty realidach, całkowicie wymieniono stolarkę okienzowaną
są
od
21.09
2012
i
będą
realizowane
do 31 grudnia 2015r. Wartość inwestycji to
ną oraz drzwiową, jak również wykonano
556 730,00 (etapobiektu.
II) złotych
2 365 343,77 (etap I) z czego całość pokryta została ze
termomodernizację
W oraz
tej miejscośrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
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Projekt współfinansowany
był ze środków
Samodzielność
listopad-grudzień
2014Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” - „Inwestujemy w Waszą przyszłość” w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.

Społeczeństwo obywatelskie w budowie

W dniu 14 lipca 2014 roku Wójt Gminy
Kłaj – Zbigniew
Strączek podpisał
umoSamodzielność
marzec 2015
wę z firmą Tauron Dystrybucja S.A. na
wykonanie prac mających na celu poprawienie stanu oświetlenia ulic. O szczegółach przedsięwzięcia informuje gospodarz gminy:

Brzeg Raby
Jakiego rodzaju to będą prace?
rajem
dlawymianę
turystów
- Prace obejmują
118 sztuk opraw
oświetlenia ulicznego oraz dobudowę ob-

17 lutego br. lider projektu „Rekreacyjno
wodów oświetleniowych
2.500
-turystyczna
Dolina Raby”o– długości
Gmina Gdów
metrów
wraz
z
40-stoma
sztukami
lamp.
podpisała umowę z firmą GreenLanding
WymianaRapacz
polegać
będzie w
naWałbrzychu,
zastąpieniu
Andrzej
z siedzibą
istniejących
oświetlenia
ulicznego
która
została opraw
wybrana
w trybie przetargu
250W,
150W,
125W
oprawami
energonieograniczonego. W ramach umowy
firma
oszczędnymi
SGS 103 o mocy
do
jesieni tegotypu
rokuPHILIPS
opracuje:

70W.

Oliwia Bieda
- kompleksową koncepcję rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Dolinie Raby
na terenie gmin partnerskich: gminy DobczySamodzielność
lipiec-sierpień 2014
ce, Gdów, Kłaj i Drwinia,
- dokumentację techniczną, budowlaną i wykonawczą dla wybranej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej,
- analizę finansowo - ekonomiczną dla fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej.

Plan I N WE ST YC J E
Wzdłuż rzeki powstaną: „Osada rybacka
Gdzie zrealizowana
zostaniei inwestycja?
zagospodarowania
Gdów
Zarabie”, „Uroczysko
żubrowisko
- Lampy
będą montowane
w sześciu
miejKłaj”,
„Przystań
wodna Dobczyce
Zarabie”
scowościach
naszej
gminy:
Kłaju,
Targowiprzestrzennego
i „Drwiński Texas”. Według planu brzeg rzesku, Szarowie, Dąbrowie, Brzeziu i Grusz-

ki ma zostać zagospodarowany do 2018
kach.
Wartość
zamówienia
opiewa
kwotę
W roku.
połowie
sierpnia
planowane
jestna
druProjekt pn.wglądu
„Przygotogie1.082.812,47
wyłożenie złotych.
do publicznego
wanie
dokumentacji
dla projektu:
RekreacyjSkąd pochodzą
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projektów
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planów
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uwzględRegionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ny
jest ze
środków
Europejskiego
Funduszu
gminy.
niających
złożone
uwagi
i
uzgodnienia
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”
Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach w niezbędnym
zakresie. w ramach Działania
9.3
Przygotowanie
Inwestycjirealizacja
Strategicznych
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Jakie
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Regionalnego Programu OpeKarolina
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termin
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,,Budowa
społeZakończył
sięsię
termin
składana
deklaracji
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w programie
,,Budowa
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racyjnego
na
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Wójt
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- Przede
wszystkim
poprawi to bezpiealicJa
hańdereK
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Gminie
Kłaj- etap
II”. ogłosił przetarg na remont dróg
obywatelskiego
w Gminie KłajII”. Gminy

Społeczeństwo w budowie

Prawie 2,5 kilometra nowych nawierzchni

Realizowany jest właśnie II etap „Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego” realizowanego przez Gminę
gminnych
w miejscowościach:
Kłaj,Innowacyjna
Brzezie, Łężkowice,
Grodkowice
Kłaj
w ramach
„Działania
8.3 Programu Operacyjnego
Gospodarka na
lata 2007-2013”.oraz
ZostaJoanna
JanKowicz
Joanna Jankowicz
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na
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Oliwia
Bieda

obowiązkowych
obsługi komputera.
Wybór
Beneficjentów
spoczywał
na
powołanej
Komisji, szkoleniach
która będziezprzydzielać
komputery
w oparciu
o określone
w projekcie
specjalnie
powołanej Komisji
dniach beneficjentów
16-18 września,wybrany
która przydzieliła
komputery
w
kryteria.
Po zakończeniu
procesuwwyboru
zostanie również
koordyoparciu
o określone
w projekcie kryteria.
Wybrany
zostałnarównież
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będzie
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sprzęW który
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obsługę
sprzętu
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Na realizację
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Gmina Kłaj programu
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w wysokości
ulicy Kościelnej.
700
metrów
zostanie
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złotych.Na Blisko
komputerowego.
realizację
tego
zadanianowej
Gminanawierzchni
Kłaj pozyskałapołożone
środki w wysokości

Doposażenie
W Gruszkach wykonano nową linię oświetlenio- świetlicy wiejskiej
556.730
złotych.
w Brzeziu
na tzw. Kmiecie, natomiast w Łężkowicach będzie to 352-metrowy
wą na ulicy Szkolnej. Jaśniej jest również na ulicy
zlokalizowanej
Wołowej,
gdzie stare
lampy zamieniono
na W
nowe
odcinek
prowadzący
do Raby.
miejscowości
Grodkowice remontu wymaga
energooszczędne. Na istniejących słupach dobu387
metrów
ulicy
Potrawek,
w Targowisku
467 metrów
ulicy Podrabie. InweOd
razu
lepiej...
dowano
przewód
oświetleniowy
od DomuaKultury
w WDK
w Dąbrowie
Jaśniejsze Gruszki

Dąbrowy.
6w kierunku
stycja
ma zostać zrealizowana do końca maja bieżącego roku.

Dąbrowianie mogą czuć się bezpieczniej poruszając
sięKłaj
ulicą
umownie
zwaną
„Żwirową”.
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Również
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wiejska Kłaja.
zostanie
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w sprzęt
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ci którzy
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na
jący orazdrogi.
zestawNowy
interaktywny.
Wartość
dofinansoi umocnieniem
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a także
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Gęsiarni.nawierzchni,
Stało się tak zaoczyszczeniem
sprawą nowej nawierzchni
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położony
został na
wania 14 000,00 PLN
300 niem
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począwszy
od skrzyżowania
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i umocnienie
kruszywem
poboczy.
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I N F O R MAC J E
I Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Aktualne trendy rozwoju
regionalnego”
W piątek 6 marca br. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
„Aktualne trendy rozwoju regionalnego” organizowana w cyklu: Przestrzeń – Technologia
– Ekonomia.
Andrzej Bielak
W skład komitetu naukowego konferencji weszli pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Profesorowie z uczelni wyższych z Niemiec, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
W konferencji wzięli udział także przedstawiciele sześciu gmin współpracujących z UR, tj. Michałowice, Kłaj, Skała, Sułoszowa, Tomice i Zielonki. Gminę Kłaj reprezentowali Wójt Zbigniew Strączek
oraz Sekretarz Zbigniew Fic.
Wydarzenie to było dobrą okazją do podsumowania prawie rocznej współpracy Gminy Kłaj i Uniwersytetu Rolniczego. Podczas tego okresu w dniach 22-28 września 2014 roku na terenie gminy
odbył się obóz naukowy dla studentów Koła Naukowego „Locus” Gospodarki Przestrzennej, który miał na celu inwentaryzacjęrowów i przepustów, a także pomników, kapliczek przydrożnych
i pamiątkowych tablic. Natomiast 13 października 2014 roku odbyły się zajęcia terenowe dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie
przeprowadzone w ramach przedmiotu Konserwacja Zabytków Architektury.
Podczas konferencji dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz przekazała Wójtowi Zbigniewowi
Strączkowi projekty wykonane przez studentów w ramach zajęć, które zawierały inwentaryzację
piwnic Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie oraz koncepcje ich adaptacji. Następnie podczas
swojego wystąpienia Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek przedstawił najważniejsze informacje
o gminie, zwrócił uwagę na projekty, które zostały w niej wdrożone, a także priorytety na najbliższy czas tj. przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu i otwarcie gminy na turystów. Wójt
gminy wyraził uznanie, a także podziękowanie dla pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu oraz studentów Wydziału Inżynierii Środowiskai Geodezji za dotychczasową współpracę. Wójt odniósł się także do rozpoczynającego się kolejnego roku współpracy,
wyrażając nadzieję na kolejne jej efekty.

Kondolencje



Zarząd i Członkowie Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Nr 2 w Kłaju
składają
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Kondolencje

naszej koleżance Wiesławie Tyl
z powodu śmierci męża
Najszczersze kondolencje z powodu
śmierci męża dla Janiny Gądek oraz dla
Marii Pawełek z powodu śmierci brata.
Wyrazy głębokiego żalu spowodowane
śmiercią naszej nieodżałowanej koleżanki
Teresy Solarz składamy rodzinie zmarłej.
Ewa Rozkocha-Godzic
Przewodnicząca Koła Em.nr 2 w Kłaju

Grono Pedagogiczne i pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Szarowie
składają wyrazy współczucia
Panu Bogdanowi Czyż
z powodu śmierci brata.



Prośba o wsparcie
Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych
„Dobro Dziecka”
zwraca się z gorącą prośbą
o przekazanie 1%
w ramach corocznego rozliczenia
nr KRS 0000057765
Stowarzyszenie działające od 2001 roku,
od samego początku wspiera osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Kłaj
oraz Powiatu Wielickiego.
Od listopada 2002 roku nieprzerwanie
prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzeziu.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej.
Stowarzyszenia www.dobrodziecka.org
oraz strony na Facebooku, aby zapoznać
się ze szczegółami działalności.
Państwa pomoc w postaci pozyskanych
funduszy będzie niezwykle cenna
dla Stowarzyszenia i ogromnie wspomoże
dalszą jego działalność!

Informacja
dla właścicieli psów
Urząd Gminy w Kłaju informuje iż:
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 31.03.2003r spowoduje
nałożenie kary grzywny przewidzianej w kodeksie.
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I N FO RMAC JE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce
informuje:

nicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek
zapłacony
za granicą.
W tym w
celu
podatek oblicza się według polskiej skali
Naczelnik
Urzędu
Skarbowego
Wieliczce
podatkowej od całości dochodów podatnika ze źródeł położonych w Polsce
i za granicą, a od podatku obliczonego od całości dochodów odlicza się podatek
informuje:
zapłacony za granicą, z tym że odliczenie nie może przekraczać tej części podatku
obliczonego przed uwzględnieniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada
na dochód uzyskany w państwie obcym.
DOCHODYmetody
ZAGRANICZNE
Urząd Skarbowy
Przy zastosowaniu
proporcjonalnego odliczenia, obowiązek wykazania
w Wieliczce
w zeznaniu podatkowym PIT-36 oraz załączniku PIT/ZG dochodu uzyskanego za
zawsze,
bez
względu
na to, czy
czymuszą
oprócz dochodów z zagranicy poPolacy wyjeżdżający do granicą
pracy za istnieje
granicę kraju,
często
mają
wątpliwości
datnikdochodów,
uzyskał w
Polsce
inne dochody,
opodatkowane
według skali podatkowej.
Polacy wyjeżdżający do pracy za granicę kraju, częstorozliczać
mają wątpliwości
się w Polsce z czy
zagranicznych
także
w sytuacji
gdy pracodawca
pobrał za
granicą także
podatek.
muszą rozliczać się w Polsce z zagranicznych dochodów,
w Obawiają
sytuacji się bowiem podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.
Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania określa zakres obowiązku podatkowego. Obowiązek
Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie do dochodów uzyskagdy pracodawca pobrał za granicą podatek. Obawiają
się bowiem podwójpodatkowy jest nieograniczony dla tych wszystkich podatników, którzy posiadają miejsce
m.in.to,z pracy
w Belgii,
Finlandii,
Danii, Islandii, Rosji, Stanach Zjednego opodatkowania tych samych dochodów. Trzeba
pamiętać,nażeterytorium
miejscePolski.nych
zamieszkania
Oznacza
że podatnicy
muszą
rozliczać Holandii,
w Polsce całość
swoich
dochodów, niezależnie
gdzie te dochody
uzyskali.
noczonych,
Australii.
Metodę tę stosują również podatnicy, którzy uzyskali dozamieszkania określa zakres obowiązku podatkowego.
Obowiązek
podat- od tego
chody z pracy wykonywanej w państwach, z którymi Polska nie zawierała umowy
kowy jest nieograniczony dla tych wszystkich podatników, którzy posiadają
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje przychody z tytułu pracy najemnej
o unikaniu
podwójnego
miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Oznacza to,
że podatnicy
muszą
wykonywanej
za granicą,
które są
również opodatkowane
w opodatkowania.
drugim państwie, podwójnemu
rozliczać w Polsce całość swoich dochodów, niezależnie
od tego gdzie
te doopodatkowaniu
zapobiega
się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego
opodatkowania,
określonej
w
zawartej
umowie
międzynarodowej.
Umowy te przewidują
dwie
Metoda odliczenia proporcjonalnego
określana
jest jako niekorzystna. Jest to
chody uzyskali.
metody określające obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemną za granicą:
spowodowane tym, że przy tej samej wysokości dochodu i podatku zapłaconego
• metoda wyłączenia z progresją,
za granicą, podatek obliczony według tej metody jest wyższy od podatku obliJeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje
przychody
z tytu• metoda
zaliczenia proporcjonalnego.
czonego
według
metodyzawyłączenia
z progresją.
Dla podatników którzy osiągają
łu pracy najemnej wykonywanej za granicą, które są również Przed
opodatkowane
dokonaniem rozliczenia
przychodu
z zagranicy
pomocą jednej
z tych metod,
Podatniksię
mapoprzez
prawo pomniejszyć
równowartość
z tytułuma
podróży
służbowej zaniekorzystna metoda proporgranicąodochody,
do diet
których
zastosowanie
w drugim państwie, podwójnemu opodatkowaniu zapobiega
zasto- te zaprzychody
granicą. Pomniejszenie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik
cjonalnego odliczenia, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania ulgi
sowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania,
określonej
pozostawał w stosunku pracy w kwocie odpowiadającej 30% równowartości diety z tytułu podróży
abolicyjnej.
W ramach
tejkosztów
ulgi odlicza
się kwotę
stanowiącą różnicę między kwow zawartej umowie międzynarodowej. Umowy te przewidują
dwiezametody
służbowej
granicą. okreMożna zastosować
również
odliczenie
uzyskania
przychodów
takiej samej
wysokości, jak wtą
przypadku
świadczonejmetodą
w Polsceproporcjonalnego
i na takich samych odliczenia a kwotą podatku
podatkupracy
obliczonego
ślające obowiązki podatkowe osób wykonujących pracęwnajemną
za granicą:
zasadach.
obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. W niektórych
• metoda wyłączenia z progresją,
Przychody w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki według kursu średniego walut obcych
przypadkach
może się okazać,
że po zastosowaniu
ulgi, podatek należny wynie• metoda zaliczenia proporcjonalnego.
ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego
dzień uzyskania
przychodu.
0,00 zł. ą oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy
Metoda wyłączeniasie
z progresj
opodatkowania
Przed dokonaniem rozliczenia przychodu z zagranicy
za pomocą jednej
dochody osiągnięte za granicą, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w
Nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z odliczenia ulgi abolicyjnej. Prawo do
z tych metod, Podatnik ma prawo pomniejszyć te przychody
o równowartość
Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym
diet z tytułu podróży służbowej za granicą. Pomniejszenie
przysługuje
każw drugim
państwie. Wza
tym
celu: jej zastosowania mają podatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• podlegają
nieograniczonemu
obowiązkowi
podatkowemu,
dy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał
w stosunku
pracy
– do dochodów
ze źródeł
przychodów
położonychw
w Polsce
Polsce dolicza
się dochody uzyskane
za
• osiągają za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjow kwocie odpowiadającej 30% równowartości diety granicą,
z tytułu podróży służ– od łącznej kwoty dochodów oblicza się podatek przy zastosowaniu polskiej skali podatkowej,
nalnego odliczenia, czyli m.in. w Belgii, Holandii, USA,
bowej za granicą. Można zastosować również odliczenie
kosztów uzyskania
– oblicza się stopę procentową podatku (tj: wyliczony podatek od sumy dochodów dzieli się przez
• uzyskują
przychodów w takiej samej wysokości, jak w przypadku
pracy
świadczonej
łączne
dochody
podatnika i mnoży
przez 100), za granicą przychody:
– zesięstosunku
stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stow Polsce i na takich samych zasadach.
– wyliczoną stopę procentową stosuje
do dochodusłużbowego,
podlegającego opodatkowaniu
w Polsce.
Metodę tę przewidują umowy zawarte
m.in.pracy,
z: Austrią,
Chorwacją, Chinami,
Cyprem, Czechami,
sunku
z działalności
wykonywanej
osobiście, z działalności gospodarczej,
Danią,według
Estonią, Finlandią,
Francją, Grecją,
Hiszpanią,
Irlandią, Japonią,
Kanadą,praw
Litwą,autorskich
Łotwą,
– z praw
majątkowych
w zakresie
i praw pokrewnych w rozuPrzychody w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki
kursu średNiemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Ukrainą, Wielką
mieniu
odrębnych
przepisów,
z
wykonywanej
poza terytorium Rzeczypospolitej
niego walut obcych ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia
roboczego
poprzeBrytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.
Polskiej działalności
oświatowej i publicydzającego dzień uzyskania przychodu.
Osoby które uzyskały w roku podatkowym
tylko dochód artystycznej,
z pracy w tych literackiej,
krajach nie naukowej,
mają
stycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania
z tych praw lub rozporządzania nimi.
Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy
opodatkowania dochody osiągnięte za granicą, jednak dla ustalenia podatku
Odliczenia od podatku nie stosuje się jednak, gdy dochody z wymienionych źrónależnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stopę podatku obliczodeł przychodów uzyskane zostały w krajach i na terytoriach stosujących szkodliną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.
wą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizyczW tym celu:
nych.
– do dochodów ze źródeł przychodów położonych w Polsce dolicza się dochody
uzyskane za granicą,
Osoby, które uzyskują dochody poza granicami kraju, mają również prawo korzy– od łącznej kwoty dochodów oblicza się podatek przy zastosowaniu polskiej
stać z odliczeń od dochodu i od podatku na ogólnych zasadach przewidzianych
skali podatkowej,
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to między inny– oblicza się stopę procentową podatku (tj: wyliczony podatek od sumy dochomi wydatków na rehabilitację osób niepełnosprawnych, darowizn, składek zapładów dzieli się przez łączne dochody podatnika i mnoży przez 100),
conych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak również ulgi na dzieci. Mogą
– wyliczoną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatrównież skorzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem. Odlikowaniu w Polsce.
czeniu w zeznaniu podlegają również składki zapłacone do zagranicznych systeMetodę tę przewidują umowy zawarte m.in. z: Austrią, Chorwacją, Chinami, Cymów ubezpieczeniowych w państwach członkowskich UE, EOG lub Konfederacji
prem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią,
Szwajcarskiej. Jednak odliczeniu od dochodu (przychodu) nie podlegają składki
Japonią, Kanadą, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słozapłacone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym państwie, jeżeli
wacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz
podstawą ich wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów
Włochami.
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, czyli dochód
rozliczany metodą wyłączenia z progresją.
Osoby które uzyskały w roku podatkowym tylko dochód z pracy w tych krajach
nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. W razie osiąPodstawa prawna
gnięcia dochodów ze źródeł położonych w Polsce (np. emerytury, dochodów
Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych)
)tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.)
oraz dochodów z pracy wykonywanej np. w Niemczech, przy opodatkowaniu
dochodów polskich stosuje się stopę procentową podatku, co wykazuje się na
Przykład
druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG).
Sposób obliczenia należnego podatku dochodowego od dochodów osiągniętych ze stosunku pracy przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją przedMetoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za gra-

Dochody
zagraniczne
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I N F O R MAC J E
stawia się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota/stopa procentowa
1 Dochód osiągnięty w Polsce 20.000,00 zł
2 Dochód osiągnięty za granicą 70.000,00 zł
3 Podatek zapłacony za granicą 8.000,00 zł
4 Dochód łączny (wiersz 1 + wiersz 2) 90.000,00 zł
5 Podatek obliczony według skali podatkowej [(wiersz 4 – 16.270,06 zł
85.528 zł) × 32%] + 14.839,02 zł
6 Stopa procentowa podatku (wiersz 5 : wiersz 4) × 100 18,08%
7 Podatek należny wyliczony według stopy procentowej
(wiersz 1 × wiersz 6)
3.616,00 zł
Przykład
Sposób obliczenia należnego podatku dochodowego od dochodów osiągniętych
ze stosunku pracy przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego przedstawia się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Dochód osiągnięty w Polsce 20.000,00
2 Dochód osiągnięty za granicą 70.000,00
3 Podatek zapłacony za granicą 8.000,00
4 Dochód łączny (wiersz 1 + wiersz 2) 90.000,00
5 Podatek obliczony według skali podatkowej
[(wiersz 4 – 85.528 zł) × 32%] + 14.839,02 zł
16.270,06
6 Limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą
(wiersz 5 × wiersz 2) : wiersz 4
12.654,49
7 Podatek po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą
(wiersz 5 - wiersz 3)
8.270,06
Przykład ustalenia ulgi abolicyjnej
– podatek należny przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia
8.270,06 zł
– podatek należny przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją
3.616,00 zł
– kwota przysługującej ulgi (8.270,06zł.- 3.616,00zł.) 4.654,06 zł
Miejsce zamieszkania określa zakres obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy jest nieograniczony dla tych wszystkich podatników, którzy posiadają
miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Oznacza to, że co do zasady podatnicy
muszą rozliczać w Polsce całość swoich dochodów, niezależnie od tego gdzie te
dochody uzyskali. Są oczywiście wyjątki od tej zasady.
W ustawie o PIT znajdziemy definicję miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 1a). Zgodnie
z tą definicją osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest osoba fizyczna, która:
• posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych
(ośrodek interesów życiowych) lub
• przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Jeśli osoba ta wyjechała zatem za granicę jedynie czasowo, bez zamiaru zmiany
miejsca swojego zamieszkania, to nadal jest objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Jest więc zobowiązana do rozliczenia dochodów
osiągniętych za granicą w zeznaniu rocznym, które powinna złożyć w Polsce.
Miejsce zamieszkania podatnika ulega zmianie, jeśli w związku z podjęciem
pracy za granicą następuje przeniesienie za granicę ośrodka jego interesów
życiowych i nie przebywa on w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
W takiej sytuacji ulega zmianie rezydencja podatkowa tego podatnika.
Oznacza to, że od momentu zmiany miejsca zamieszkania jest on objęty jedynie ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Tym samym musi
się rozliczyć z polskim fiskusem tylko wtedy, gdy osiągnął w Polsce dochody
podlegające opodatkowaniu - i tylko z tych dochodów. Dochody z pracy za
granicą rozliczy wyłącznie w kraju, którego został rezydentem podatkowym.

Co nowego w podatku
dochodowym w 2015 roku
Od 01.01.2015 r przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas fiskalnych mogą traktować otrzymane zaliczki jako przychód z działalności gospodarczej pod warunkiem zawiadomienia
o tym wyborze urząd skarbowy.
Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), otrzymana zaliczka za dostawę towarów i usług, nie jest przychodem do opodatkowania. Jednak podatnik, który posiada kasę fiskalną ma obowiązek
zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wykonania usługi czy
sprzedaży towaru, ale i w tym przypadku nadal nie stanowi ona przychodu w podatku dochodowym.
Podatnik, który rozpoczął po raz pierwszy ewidencjonowanie obrotów
za pośrednictwem kasy rejestrującej i który zdecyduje się na traktowanie otrzymanej zaliczki jako przychód, winien pisemnie zawiadomić
o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął
ewidencjonowanie.
Podatnik, który już posiada kasę rejestrującą wspomniane wyżej zawiadomienie składa w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.
Wybór takiej zasady dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, Podatnik zawiadomi
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy rozliczenia. W przypadku prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, jawnej obowiązek
zawiadomienia lub rezygnacji z tej formy dotyczy wszystkich wspólników.
Podstawa prawna:
- art.14 ust.1j ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn.zm.)
- art.12 ust.3g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r poz. 851 z późn. zm.)
Od 01.01.2015 r. osoby uzyskujące przychody/dochody z najmu prywatnego złożą oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu
przez jednego z małżonków tylko raz.
Małżonkowie osiągający przychody/dochody z najmu ze wspólnej
własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy,
mogą opodatkowywać całość przychodu/dochodu przez jednego
z małżonków, o ile złożą najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności lub wspólnego posiadania
rzeczy, oświadczenie o opodatkowaniu tych przychodów przez jednego z małżonków.
Wybór takiej zasady opodatkowania dotyczy również lat następnych
chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodów przez
jednego z małżonków.
Podstawa prawna:
- art.12 ust 8a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.)
- art.8 ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
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Zabawa karnawałowa
w ZSO w Brzeziu
Tuż przed feriami uczniowie naszej szkoły,
zarówno ci najmłodsi jak i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, skorzystali z
możliwości świetnej zabawy i uczestniczyli w szkolnej zabawie karnawałowej. Chętnych nie brakowało.
Joanna Łysek
Najmłodsi zaprezentowali się w niezwykłych,
karnawałowych strojach. Przy dźwiękach
skocznej muzyki i utworach ulubionych wykonawców oraz podczas zabaw przygotowanych przez starszych uczniów, dzieci mogły
pobawić się ze szkolnymi przyjaciółmi i pokazać swoje umiejętności taneczne. Pląsy na
parkiecie i wspólne zabawy wyczerpały siły
nie jednego tancerza. Podczas zabawy na
wszystkich czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dla wszystkich był
to niezapomniany czas. Czas pełen wrażeń
i świetnej zabawy.

tanii zdobyły uczennice Gimnazjum w Kłaju:
Weronika Kowalska i Anna Turkiewicz. W tej
samej kategorii, Monika Dobranowska i Joanna Jania, uczennice z Gimnazjum w Brzeziu zajęły trzecie miejsce w województwie.
Katarzyna Kosak, uczennica gimnazjum
w Kłaju otrzymała pierwsze miejsce w konkursie plastycznym, inspirowanym mapą
Niemiec. Z kolei w zdyszanym dyktandzie
z języka angielskiego drugie miejsce zajęła
grupa trzyosobowa także z Kłaja: Weronika
Kowalska, Izabela Mieńkowska i Karolina
Wolnicka. Gimnazjaliści z Targowiska: Rafał
Sawa, Bartosz Szar i Adrian Świętek również
w zdyszanym dyktandzie z języka angielskiego wywalczyli miejsce na podium, uplasowując swoją pozycję na trzecim miejscu. Wszystkim uczestnikom I Wojewódzkiego Festiwalu
Językowego towarzyszyły wielkie emocje
i ogromna konkurencja. Życzymy dalszych
tak ogromnych sukcesów oraz dużo satysfakcji w uczeniu się języków obcych, które są
„paszportem do świata”. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!

W karnawale…
Nasze sukcesy
w I Wojewódzkim
Festiwalu
Językowego
11 lutego w Gimnazjum im. księdza Karola
Wojtyły w Niegowici odbył się I Wojewódzki Festiwal Językowy, w którym wzięli
udział również gimnazjaliści z naszej gminy. Gimnazjaliści z Kłaja, Targowiska, Brzezia i Szarowa zaprezentowali się w kilku
kategoriach, zajmując miejsca na podium.
Anna Maria Struzik
Renata Olszowska
Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy o geografii i przyrodzie Niemiec oraz Wielkiej Bry-
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Okres karnawału, pora zapustów to czas
radości, zabawy, przebierańców i pochodów noworocznych trwających od Trzech
Króli do Środy Popielcowej. Karnawał to
czas balów dziecięcych, organizowanych
zarówno w domu jaki w szkole.
Katarzyna Mazur
Z tej okazji, tuż przed feriami zimowymi
w Szkole Podstawowej w Grodkowicach odbyła się zabawa karnawałowa. Na bal przybyły przepiękne księżniczki, królewny, wróżki.
Spotkaliśmy także Czerwonego Kapturka,
Spaidermena, Kota w butach, Klowna czy
Czarodzieja w pięknej czapce. Na czas balu
nasza szkoła zamieniła się z bajkową krainę,
w której spotkać można było wiele znanych
postaci. Były tańce, pląsy i wiele innych
wspólnych zabaw organizowanych przez
wychowawców. Zjawił się także listonosz

z pocztą walentynkową i każdego obdarował
pięknym serduszkiem lub kartką od tajemniczej sympatii. Radości i ciekawości na ten
moment nie było końca, każdy zastanawiał
się od kogo mógł dostać liścik z dowodem
przyjaźni. Podczas balu, każdy otrzymał słodki poczęstunek a na koniec w swoich wspaniałych strojach wspólnie pozowaliśmy do
pamiątkowego zdjęcia.

Karnawał
w przedszkolu
Karnawał to wyjątkowy czas także dla
przedszkolaków. W tym okresie bowiem
odbywa się wyjątkowa i wyczekiwana zabawa balem karnawałowym – balem przebierańców.
Edyta Rajska
Justyna Trzaskalska
W przedszkolu w Grodkowicach, 9 stycznia od godziny 13-stej do 15-stej panowała
niezwykle „bajkowa atmosfera”. Przepięknie
przebrane dzieci z duma prezentowały swoje
stroje – nie zabrakło urodziwych księżniczek,
wróżek, rycerzy, piratów, kowbojów oraz
postaci z bajek takich jak: Królowa Śniegu,
Zorro, Spiderman i wiele innych barwnych
przebrań. Przedszkolaki świetnie się bawiły,
uczestnicząc z wielka
ochotą
we
wspólnych zabawach tanecznych oraz konkursach. Po balu
karnawałowym
na dzieci czekała
niespodzianka
w postaci pysznych ciasteczek
i soczków. Dziękujemy przedszkolakom
za
wspólną zabawę!
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Czyste powietrze wokół nas
Kłaj

Dąbrowa

W dniach od 9. 02 do 13. 02 2015 r Przedszkole Samorządowe w Kłaju przystąpiło do programu „Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizowała Powiatowa
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce. Program jest adresowany dla
dzieci 5-6 letnich.

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło do realizacji kolejnej edycji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” zorganizowanego przez PSSE w Wieliczce. Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich.

Anna Wiśniewska

Renata Kalisz

Cele programu:
- uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Cele programu :
- Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na
dym tytoniowy
- Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają
w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Program ten realizowany był w grupie III i IV przez wychowawczynie: Annę Wiśniewską oraz Barbarę Możdżeń. Program został dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci. Głównym celem programu jest rozbudzać ciekawość poznawczą i wspierać dzieci, a przede wszystkim stworzyć atmosferę zaufania
i bezpieczeństwa. Kształtowałam świadome, przyjazne odnoszenia się do natury i
człowieka poprzez:
-uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie
-uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia,
-obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem) bez narażania się na
agresję innych.
-kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska,
-kształtowanie własnego „Ja” w harmonii ze środowiskiem,

Cele szczegółowe:
- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.
- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów.
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
- Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na
dym.
Nauczyciele zostali zapoznani z założeniami i celami programu oraz przybliżone zostały zagadnienia związane z profilaktyką antytytoniową. Placówka otrzymała również materiały edukacyjne dla dzieci (kolorowanki) i dla
nauczycieli (plansza ,,Źródła zanieczyszczenia powietrza, scenariusze zajęć
z dziećmi w wieku przedszkolnym).

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Program podzielony jest na pięć zajęć warsztatowych:
I. Wycieczka – ukierunkowanie uwagi dziecka na źródła i rodzaje dymów poprzez obserwacje w środowisku.
II. Pogadanka na temat „Co i dlaczego dymi”. Wykonanie i omówienie prac.
III. Jak się czujemy gdy dymi papieros – zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości
dymu papierosowego.
IV. Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy? Historia o podróży Dinka pociągiem. Zabawa przy piosence o Dinku.
V. Jak unikać dymu papierosowego? – Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach w
których inni palą.
Kochani Rodzice pamiętajcie aby:
-spędzać aktywnie z dzieckiem dużo czasu
-pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
-umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
-ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
-rozmawiać na temat informacji i reklamy w telewizji, dotyczących używek.

Realizując program przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze warsztatowym,
gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
W ramach tych zajęć odbyła się :
• wycieczka – na której dzieci obserwowały różne źródła zanieczyszczenia powietrza
Po powrocie do przedszkola dzieci przy wykorzystaniu plakatu nazywały różne
źródła zanieczyszczenia powietrza oraz próbowały nazwać swoje doznania, które
im towarzyszyły
w czasie wycieczki (brzydki zapach, trudność w oddychaniu, szare powietrzedym).
• Zajęcia uwrażliwiające na odczuwanie zapachów otoczenia rozwijające
w dzieciach empatię.
• Zabawy w oparciu o treść piosenki przewodniej programu opowiadającej
o smoku Dinusiu –jak unikać dymu papierosowego
• Projektowanie znaczka ,,Nie pal przy mnie”
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Walentynkowa
dyskoteka
dla uczniów
SP w Grodkowicach
W sobotę 7 lutego 2015 roku odbyła się w naszej
szkole dyskoteka walentynkowa dla starszych
uczniów w naszej szkole. Miejscem zabawy była
pięknie udekorowana przez uczennice sala gimnastyczna.
Joanna Łysek
Punktem kulminacyjnym dyskoteki była tradycyjnie
zamawiana przez uczniów pizza, która w towarzystwie przyjaciół smakuje przecież najlepiej. Mimo, iż
uczestników było niewielu, tańce, pląsy i zabawy trwały do samego końca. Po skończonej zabawie, wszyscy
wspólnie posprzątali dekoracje, sprzęt grający i salę,
tak aby w poniedziałek nikt nie musiał po nas sprzątać.

się dla nich, a do środka zaprosił pan Michał. Podczas
pobytu oprowadził nas po tym magicznym i zagadkowym miejscu, wskazując kolejne księgozbiory. Podczas pierwszej wizyty uczniowie klasy pierwszej otrzymali również wskazówki, jak należy zachowywać się
w bibliotece, dlaczego i jak powinni szanować książki.
dowiedzieli się także jak powstaje książka, kto to jest
autor, recenzent czy introligator. Na koniec uczniowie
klasy pierwszej wspólnie rozwiązywali krzyżówkę, a za
prawidłowe odpowiedzi otrzymywali słodkie nagrody.
Zanim opuściliśmy to przytulne, magiczne miejsce
każdy uczeń wypożyczył swoją pierwszą książkę. Po
powrocie do klasy wymienialiśmy się wrażeniami na
temat spotkania i oglądaliśmy wypożyczone książki.

Łódzki Duet
Akordeonowy
28 stycznia uczniowie oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Grodkowicach gościli Łódzki Duet
Akordeonowy.
Joanna Łysek
Zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję poznać budowę akordeonu, spróbować gry na tym instrumencie oraz w miłej
atmosferze wysłuchać koncertu. Dzieci wsłuchiwały
się w polskie tańce narodowe jak i inne utwory światowej sławy kompozytorów.

Katarzyna Mazur
Miłą niespodziankę przygotował pan Michał Uchman
prowadzący bibliotekę oraz uczniowie klas IV-VI, którzy wcielili się w różne postacie bajkowe. Z zakamarków korytarzy wyłaniały się kolejno: Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Królewna Śnieżka i inne bajkowe
postacie znane dzieciom. Każdy z bohaterów zadawał
pierwszakom zagadkę, a za prawidłową odpowiedź
wręczał nagrodę w postaci literki. Ostatnim z zadań
przed otwarciem się drzwi biblioteki było ułożenie wyrazu z otrzymanych literek. Uczniowie wspólnymi siłami pokonali i tą przeszkodę. Drzwi biblioteki otworzyły
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Obsada spektaklu „Robin Hood”:
Robin Hood - Magdalena Kowalska
Friar Tuck – Emilia Kołodziej
Little John - Maksymilian Tobiasz
Lady Marian - Weronika Łach
Rich - Małgorzata Cieslak
Poor - Vanessa Bednorz
Sheriff - Bartłomiej Chojnacki
Singers - Julia Sala, Karolina Wróbel
Musician - Filip Nowak

Finał Gminnego
Gimnazjalnego
Konkursu
Ortograficznego 2015
3 lutego 2015 r. po raz szesnasty w Gimnazjum
w Kłaju odbyło się Gimnazjalne Dyktando Ortograficzne, do którego przystąpili zwycięzcy eliminacji
szkolnych.

Drzwi biblioteki
otworzyły się…
13 lutego uczniowie klasy pierwszej SP w Grodkowicach zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki naszej szkoły.

–usłyszałam na progu II okresu nauki.

Ewa Bułat

„Robin Hood”
w wersji teatralnej
Uczniowie klas V i IV kółka językowo - teatralnego
działającego w Szkole Podstawowej w Kłaju wystawili sztukę teatralną w wersji angielskiej pt.: Robin
Hood.
Iwona Nowak
Przedstawienie bardzo się podobało społeczności
uczniowskiej na co wskazywały po przedstawieniu
gromkie oklaski, okrzyki BIS i zapisy do kółka językowo –teatralnego. Dla mnie, jako opiekuna grupy
teatralnej, jest to bardzo budujące i motywujące.
Działamy już od wielu lat. Co roku wystawiamy dwie
sztuki teatralne. Co roku przeżywamy kolejną intrygującą przygodę z językiem angielskim i teatrem. Wcielanie się dzieci w role, eksperymentowanie ze swoimi
emocjami, eksponowanie strojów, prezentacja muzyki, efektów specjalnych to ulubiona działka moich
podopiecznych. Ja zachwycam się popisami w języku
angielskim. Jest to dla nas wszystkich ogromna frajda
i prawdziwa pasja. Proszę pani a kiedy kolejny casting?

W konkurencji gminnej wzięło udział 15 uczniów ze
wszystkich gimnazjów naszej gminy. Organizatorem
konkursu jest Gimnazjum w Kłaju a fundatorem nagród Dyrektor Szkoły. Zgodnie z regulaminem przygotowano trzy teksty konkursowe. Szesnastoletnia
tradycja konkursu zobowiązuje do wyszukiwania
nowych, trudniejszych wyrażeń. W tym roku uczniowie wylosowali dyktando: ,,Błądzić jest rzeczą ludzką,
ale…” Nie było łatwo, największą trudność sprawiało
użycie łącznika oraz pisownia łączna lub rozdzielna
wyrazów. Jednakże najlepsi nie zbłądzili w labiryncie
polskiej ortografii.
Zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii 2015 Roku” otrzymała uczennica Gimnazjum w Szarowie – Kaja Tota.
Kolejni zwycięzcy to:
I miejsce - Katarzyna Jędrzejczyk - Gimnazjum w Kłaju
II miejsce - Izabela Mieńkowska - Gimnazjum w Kłaju
III miejsce - Marlena Świętek - Gimnazjum w Targowisku
Finaliści otrzymali nagrody książkowe a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Nie zżymajmy się
z powodu supertrudnej macierzystej pisowni. Nie
swarzmy się o wybór należytej deklinacji czy koniugacji. Cieszmy się, że znaleźliśmy się dziś w gronie
mistrzów! Gratulacje dla zwycięzców i uczestników
ortograficznej olimpiady!
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Dzień Matematyki

Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej
w Brzeziu

11 lutego nauczycielki matematyki ze szkoły
w Grodkowicach przygotowały dla swoich uczniów
kolejną edycję szkolnego Konkursu Matematycznego pod hasłem „Dzień Matematyki”.

Święto Babci i Dziadka to uroczystość, która jest
przez naszą szkołę wyjątkowo hucznie obchodzona. W tym roku to miłe święto odbyło się
23.01.2015 roku. Zostało zorganizowane przez
przedszkolaków i uczniów
klas I-III wraz z wychowawcami.

Joanna Łysek
Uczniowie z klas IV, V, VI przez dwie godziny, podzieleni na pięć grup zmagali się z konkurencjami przygotowanymi przez organizatorki. Wszyscy
musieli wykazać się nie byle jakimi umiejętnościami matematycznymi, inteligencją, pomysłowością
i sprytem. Uczniowie szukali intruza matematycznego,
wykreślali pojęcia związane z matematyką, rozwiązywali krzyżówki i układali tangramy. Walka była zacięta
do ostatniej chwili. Wszyscy zasłużyli na uznanie, dlatego na wszystkich czekały nagrody.

Frekwencja jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze. Po występach goście
oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez
rodziców słodki poczęstunek.

„5 porcji warzyw
i owoców dziennie”
Przedszkolaki z Dąbrowy w dniach od 2 marca do
6 marca 2015 roku brały udział w zajęciach edukacyjno - praktycznych, podczas których poznawały
nazwy i cechy charakterystyczne dla różnorodnych
owoców, warzyw i soków oraz ich znaczenie dla
zdrowia.
Krystyna Dybczak

Uczniowie z Grodkowic
z koszykiem życzeń dla
swoich Babć
i Dziadków
21 i 22 stycznia to ważna data w kalendarzu każdej Babci i każdego Dziadka. Święta te mają w Polsce tradycję liczącą ponad pół wieku, pojawiły się
bowiem w naszych kalendarzach już w latach 60.
ubiegłego wieku i na stałe weszły w nasze kalendarze.
Katarzyna Mazur
Są to Święta, które dają naszym najbliższym wiele
ciepła, radości i miłości, wnukowie mogą okazać swój
szacunek. Laurka, ręcznie robiony upominek, piosenka, wierszyk – na tę okazję każdy prezent jest dobry.
Ważne, żeby był to prezent od serca bo takie najbardziej cenią sobie Babcie i Dziadkowie.

Hasłem przewodnim tygodnia było „5 porcji warzyw
i owoców dziennie” Uświadomione zostało dzieciom
znaczenie i konieczność spożywania owoców i warzyw oraz picia bogatych w witaminy soki. Przedszkolaki przyrządzały różne zdrowe przysmaki: sałatki owocowe oraz smaczne owocowe szaszłyki, co wzbudziło
ich duże zainteresowanie. Miały okazję przygotować
też sałatki warzywne, pyszne kolorowe kanapki. Dzieci
z apetytem wypijały świeżo wyciśnięte soki, chrupały
marchewkę, kosztowały melona, granat, truskawki.
Dzieci dzięki pomocy swoim kochanym rodzicom
ubierały się zgodnie z zaplanowanym planem tygodnia i przynosiły owoce i warzywa. Obchodziliśmy
dzień zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Na zakończenie cyklu zajęć w trosce o dobre zdrowie, wykonaliśmy wspólnie plakat promujący warzywa i owoce.
Wiosna tuż, tuż… nadszedł idealny czas na zachęcenie naszych dzieci do regularnego spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku w ciągu dnia. Szukajmy
więc energii ukrytej w warzywach i owocach. W ten
sposób dostarczymy niezbędnych wartości odżywczych i witamin, aby zachować naturalną odporność
organizmu. Warto już od najmłodszych lat zachęcać
dzieci do zdrowego odżywiania.

N. Palich
Aby podziwiać występy wnuków przybyło aż 100 babć
i dziadków. Pani dyrektor serdecznie przywitała zebranych gości, w tym również wójta pana Zbigniewa
Strączka, dyrektora GZEAS pana Kazimierza Srokę oraz
radnego Andrzeja Kuczko. Specjalną niespodzianką
dla zaproszonych gości było przedstawienie Jasełek
w wykonaniu klas I-III. Następnie uczniowie recytowali
wierszyki, śpiewali piosenki i składali babciom i dziadkom serdeczne życzenia.
W kolejnej części swój program artystyczny zaprezentowało też przedszkole. Dzieci również recytowały wierszyki, składały życzenia i śpiewały piosenki
dla babć i dziadków. Po uroczystości nastąpiła chwila
wręczania prezentów. Uczniowie podarowali babciom
i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki.
Kolejną niespodzianką dla gości był występ chóru
GAUDIUM. Dziadkowie i wnuki chętnie uczestniczyli
w kolędowaniu. Był to wspaniały wieczór pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy.

Ferie zimowe
już za nami…
Niestety tegoroczna aura nie sprzyjała białemu
szaleństwu. Nie oznaczało to jednak, że uczniowie
szkoły w Brzeziu nie mogli liczyć na ciekawie spędzony czas wolny.
Katarzyna Stawarz
W pierwszym tygodniu zostały zorganizowane warsztaty, na których uczniowie poznali technikę decoupage. Razem z panią K. Kielan pedagogiem szkolnym
można było wyczarować coś igłą i nitką. O utrzymanie
poprawnej kondycji zadbał pan R. Laskowicz prowadząc zajęcia sportowe.
Dla uczniów taka forma spędzania ferii zimowych była
czasem rozrywki jak i nauki poprzez zabawę.

Uczniowie SP w Grodkowicach, jak co roku przygotowali dla swoich Babć i Dziadków program artystyczny,
podczas którego mogli zaprezentować swoje talenty
muzyczne, taneczne czy też aktorskie. Mali aktorzy recytowali wiersze, śpiewali wspólnie piosenki, tańczyli.
Starsi uczniowie przygotowali także „Familiadę”, w której wcielili się w rolę Babć i Dziadków, odpowiadali na
pytania zadawane przez prowadzącego. Nasi artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod
ich adresem. Dzieci obdarowały Babcie i Dziadków
własnoręcznie wykonanymi upominkami.
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Wychowanie przedszkolne w gminie
W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian w zakresie wychowania i edukacji dzieci w wielu przedszkolnym.
Zmiany te, wprowadzane w sposób ciągły i systemowy, mają na uwadze przede wszystkim upowszechnienie wychowania przedszkolnego w dynamicznych i zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych.
Wychowanie przedszkolne w naszej gminie realizowane jest w samorządowych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, a zainteresowani rodzice mogą zapisać dziecko do funkcjonującego przedszkola niepublicznego.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
Wszystkie dzieci w wieku 5 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, przy
czym obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat (w 2015 r. – są to dzieci
z rocznika 2010, bez względu na miesiąc urodzenia ). Celem rocznego
obowiązkowego udziału w zajęciach przedszkolnych jest przygotowanie dziecka pięcioletniego do podjęcia obowiązków, które wynikają z rozpoczęcia edukacji szkolnej. Na rodzicach dzieci pięcioletnich
spoczywają zatem ważne-wynikające z przepisów i podlegające egzekucji prawnej-obowiązki:
1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, przy czym
należy pamiętać, że zgłoszenia dokonujemy w szkole podstawowej,
w obwodzie której znajduje się miejscowość zamieszkania dziecka
(dziecko zostaje wpisane do ewidencji dzieci/uczniów podlegających
obowiązkowi szkolnemu, z adnotacją o przewidywanym miejscu realizacji tego obowiązku),
2)zapisanie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, przy czym przedszkole, do którego zapisujemy dziecko nie musi znajdować się w obwodzie szkoły, w której zostało dziecko zgłoszone (obowiązek taki następuje z dniem 1 września),
3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu.
Prawo do wychowania przedszkolnego
Od 1 września 2015 r. wszystkim dzieciom czteroletnim (rocznik 2011)
zostaje zapewniona możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Oznacza to, że każdy rodzic ma prawo do posłania takiego dziecka do przedszkola, choć nie jest to jego obowiązkiem. Tym samym
gmina zapewni miejsce każdemu czterolatkowi zamieszkałemu na jej
terenie i zgłoszonemu przez rodziców w procesie rekrutacji.
Bezpłatna nauka języka obcego nowożytnego
Z powodu dużego zainteresowania rodziców zapewnieniem nauki
języka obcego swoim dzieciom już w okresie przedszkolnym zaplanowane zostały zmiany polegające na wprowadzeniu nauki języka obcego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzięki
temu nauka języka obcego staje się dostępna dla wszystkich przedszkolaków, przy czym od 1września 2015 r. obowiązkowa będzie tylko
dla dzieci pięcioletnich, a o uczeniu się języka przez dzieci młodsze
nadal decydować będą rodzice. Sama nauka języka obcego w przedszkolu odbywa się przez odpowiednio zorganizowaną zabawę, naukę
piosenek i rymowanek, z wykorzystaniem różnych rekwizytów, dzięki
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czemu dzieci będą miały możliwość osłuchania się z językiem obcym
w różnych sytuacjach życia codziennego. Bez względu na wiek dzieci
za nauczanie języka w naszej gminie rodzice nie będą płacić.
Opłaty za przedszkole
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli 5 godzin dziennie oraz na naukę religii to
czas bezpłatnego przebywania dzieci w przedszkolu. Za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego pobytu ustalona została opłata
w wysokości 1 zł. W sytuacji uczęszczania do przedszkola więcej niż
1 dziecka z tej samej rodziny stosowane są dodatkowo zniżki, a w sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może – na uzasadnioną prośbę rodzica - podjąć decyzję o zwolnieniu go z opłat. Wszystkie te działania
mają na celu zachęcenie jak największej liczby rodziców do posyłania
dzieci do przedszkola.
Jednakowe dla każdego zasady rekrutacji
W związku z nowymi regulacjami w prawie oświatowym uległy także
zasady przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dotyczy to przede wszystkim gwarancji zapewnienia miejsca w przedszkolu dzieciom, których rodzice zadeklarują
kontynuowanie wychowania przedszkolnego (czyli uczęszczają do
przedszkola w tym roku). Jeżeli liczba innych dzieci, chętnych do
podjęcia edukacji w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
przekroczy limit wolnych miejsc, prowadzone będzie postępowanie
rekrutacyjne. Na pierwszym etapie pierwszeństwo w przyjęciu mają
dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne lub posiadające niepełnosprawnych rodziców, wychowywane przez rodzica samotnego
lub objęte pieczą zastępczą – czyli spełniające tzw. kryteria ustawowe.
Na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dzieci i ich rodzin oraz lokalne potrzeby społeczne (określa je uchwałą Rady Gminy). Terminów
rekrutacji należy przestrzegać, ale o przyjęciu nie będzie decydować
kolejność składania wniosków. Warto pamiętać także, że istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego, przy czym
decyzję w tej sprawie będzie podejmował dyrektor przedszkola lub
szkoły podstawowej.

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy Pani Helenie Skiba
za podarowanie materiału z którego Pani Anna Lewko
(babcia Juli i Aleksandra)
uszyła przepiękne spódniczki na występy dla dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Kłaju.
Przedszkolaki, Dyrektor oraz grono pedagogiczne
Przedszkola Samorządowego w Kłaju

Samodzielność marzec 2015

O ŚW I ATA

Zgłoszenia i zapisy uczniów do szkoły
podstawowej i gimnazjum
Marzec to miesiąc, w którym wielu rodziców podejmuje decyzje dotyczące wyboru konkretnej szkoły dla swojego dziecka. W szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczął się właśnie okres rekrutacji, warto zatem
poświęcić temu zagadnieniu kilka słów, gdyż decyzje te to nie tylko przejaw troski rodziców o własne dziecko,
ale przede wszystkim spoczywającej na nich odpowiedzialności prawnej wynikającej z ustawowego obowiązku zapewnienia dziecku nauki.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

szkoły innej niż obwodowa musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora
szkoły. Druki wniosków dostępne są na stronach internetowych i w szkołach.

Kiedy zgłaszamy dziecko do szkoły podstawowej?
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci, które w 2015 r. kończą piąty rok
życia, tj. urodzone w 2010 r., są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten mogą realizować w przedszkolu lub
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Bez względu jednak na
miejsce odbywania przygotowania przedszkolnego obowiązkiem rodzica takiego dziecka jest zgłoszenie go do ewidencji uczniów, prowadzonej przez
szkołą, w obwodzie której znajduje się miejscowość zamieszkania dziecka,
także w sytuacji, kiedy dziecko będzie chodzić do przedszkola poza obwodem lub do szkoły innej niż obwodowa. W takim wypadku rodzic powiadamia szkołę odpowiadającą za ewidencjonowanie dzieci o miejscu odbywania
wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej. Zgłoszenie
dziecka nie jest bowiem jednoznaczne z zapisaniem dziecka do szkoły.

Jakie zasady dotyczą gimnazjalistów?
Ukończenie szkoły podstawowej kończy pewien etap w edukacji człowieka.
W związku z tym rodzic każdego ucznia kończącego szkołę podstawową jest
zobowiązany zgłosić go do ewidencji gimnazjum obwodowego a następnie
zapisać do wybranego gimnazjum (niekoniecznie obwodowego). W gimnazjach gwarantowane miejsca mają również tylko ci uczniowie, którzy mieszkają w obwodzie gimnazjum - przyjęcie ich do szkoły odbywa się na zasadzie
zgłoszenia. Możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum poza obwodem
będzie uzależnione od limitu dostępnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
W tym wypadku także stosowane będą punktowane kryteria, w szczególności:
1) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydata (dla nich punktację określa Małopolski Kurator Oświaty),
2) stopnie uzyskane na świadectwie ukończenia klasy szóstej z następujących
zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, przyroda, historia;
3) wynik uzyskany na sprawdzianie;
4) ocena zachowania wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
5) świadectwo z wyróżnieniem;
6) potwierdzone osiągnięcia i sukcesy kandydata w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, w zawodach sportowych na poziomie
gminy lub w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego w przeciągu
dwóch ostatnich lat.
Przeliczenie stopni uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będzie dokonywane wg następujących zasad: celujący-6 pkt.; bardzo
dobry 5 pkt.; dobry 4 pkt.; dostateczny 3 pkt.; dopuszczający 2 pkt.
Podobne zasady będą obowiązywać przy przeliczeniu uzyskanych na świadectwie ocen zachowania: wzorowa 10 pkt., bardzo dobra-8 pkt., dobra-6
pkt., poprawna-2 pkt. Kandydatury uczniów z oceną nieodpowiednią i naganną w ogóle nie będą rozpatrywane.

Na czym polega zapisanie dziecka do szkoły?
Obowiązek szkolny dziecka, zgodnie z ustawą oświatową, rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat, czyli obecnie dotyczy to dzieci urodzonych w 2009 r. i wcześniej.
Zapis ten nakłada na rodzica bezwzględny obowiązek zapisania dziecka do
wybranej szkoły, a jeżeli nie jest to szkoła obwodowa ze względu na miejsce
zamieszkania - do przekazania dyrektorowi tej szkoły informacji o miejscu
realizacji tego obowiązku (jeżeli oczywiście wcześniej nie dokonano takiego
zgłoszenia).
O czym warto pamiętać przy zapisywaniu dziecka do szkoły?
Każde dziecko sześcioletnie i starsze ma zagwarantowane miejsce w szkole,
w obwodzie której mieszka. Jeżeli jednak dziecko mieszka poza obwodem
szkoły, w której chciałoby kontynuować naukę, rodzic musi być świadomy, ze
zostanie ono przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc, czyli tylko w sytuacji, kiedy przyjęcie dziecka nie będzie powodować konieczności tworzenia
dodatkowego oddziału. W szkołach podstawowych naszej gminy przyjęto
stosowania zasad, które sprawiają, że największe szanse na przyjęcie do szkoły będą mieli kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów za spełnienie następujących kryteriów:
1) rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły - 7 pkt.;
2) uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w tej szkole lub do przedszkola
zlokalizowanego
w obwodzie wybranej szkoły - 6 pkt.;
3) odległość miejsca zamieszkania od wybranej szkoły jest mniejszą niż od
szkoły
obwodowej - 5 pkt.;
4) praca rodzica w wybranej szkole - 4 pkt.;
5) uczęszczanie do innego przedszkola samorządowego na terenie gminy
Kłaj - 3 pkt.;
6) zamieszkanie na terenie gminy Kłaj - 2 pkt.;
7) położenie wybranej szkoła najbliżej miejsca pracy przynajmniej jednego
z rodziców-1 pkt.
Nie wykluczone zatem, że nie wszyscy chętni do danej szkoły, ale mieszkający
poza jej obwodem, zostaną do niej przyjęci. Rodzic zapisujący dziecko do

Przeliczenie wyników uzyskanych na sprawdzianie dokonywane będzie następująco- oddzielnie dla organizowanego zakresu: wynik od 100% do 80%10 pkt., wynik od 79% do 60%-8 pkt., wynik od 59% do 40% - 4 pkt., wynik
39% i mniej-1 pkt.;
Za świadectwo z wyróżnieniem kandydat otrzyma 5 pkt., a za sukcesy i osiągnięcia po 2 pkt.
O kolejności na liście kandydatów decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym wypadku również może dojść
do sytuacji, w której uczniowie spoza obwodu gimnazjum, uczęszczający
do szkoły podstawowej w tym samym zespole szkół nie zostaną przyjęci, ze
względu na wyczerpanie określonego limitu miejsc. Druki zgłoszenia i wniosków o przyjęcie ucznia do gimnazjum dostępne są na stronach internetowych i w szkołach.
Szczegółowe zasady rekrutacji określają statuty szkól dostępne dla zainteresowanych rodziców.
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Drodzy Rodzice
Klub Mam zaprasza do zabawy rozwijającej wyobraźnię i ekspresję
dzieci, ale również usprawniającej myślenie twórcze.
17 kwietnia o godz. 18.00 w Klubie Mam, w Domu Kultury w Targowisku, odbędą się otwarte zajęcia pokazowe z treningu twórczości. Do spotkania zapraszamy dzieci, maluszki, jak i starszaki,
do 6. roku życia, w towarzystwie rodziców. Spotkanie będzie prowadzone przez doświadczonego pedagoga, Kazimierza Biernata, który pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi
oraz niepełnosprawnymi. W swojej pracy łączy doświadczenie pedagoga z zainteresowaniami
muzycznymi, dlatego podczas warsztatów znajdziemy wiele akcentów muzycznych, m.in. zagadki dźwiękowe, malowanie danego utworu muzycznego czy swobodny taniec do różnych rodzajów
muzyki. Na warsztatach nie brakuje również akcentów edukacyjnych: zabawy geometryczne, proste
eksperymenty naukowe czy teatr cieni.
Trening twórczości to spotkania z plastyką, muzyką,
matematyką, czy elementami projektowania. Jego
celem jest m.in. stymulacja wyobraźni, wykształcenie umiejętności nietypowego wykorzystania przedmiotów, dostrzegania, niecodziennych możliwości
w codziennych zjawiskach, rozwijanie umiejętności
rozwiązywania niespecyficznych problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystywania pozawerbalnych kanałów komunikacyjnych, praca nad koordynacją wzrokowo-ruchową, motywowanie do
wykorzystywania burzy mózgów w rozwiązywaniu
problemów, rozwijanie zdolności szybkiego kojarzenia sytuacji i zjawisk, jak i rozwijanie współpracy
dzięki dostosowaniu aktywności do wieku dzieci.

Z Nadzieją na Kresy –bogactwo Kultur
dziedzictwem Europy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz konieczność przygotowania materiałów do
warsztatów z treningu twórczości, należy zgłosić swój udział do 10 kwietnia Przewodniczącej
Klubu Mam: Magdalena E. Sala, mailowo (magdalena.sala@interia.pl) lub telefonicznie (793
928 027). Spotkanie jest bezpłatne.
Do zobaczenia!
Magdalena E. Sala

Kampania dotycząca
Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym
Uprzejmie informujemy,

że 22 grudnia 2014 r.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
rozpoczął proces konsultacji
społecznych projektów
Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Z pełnymi wersjami dokumentów mogą się
Państwo zapoznać na stronie internetowej
www.powodz.gov.pl.
Zachęcamy również do składania uwag
oraz jego wypełnienia.
Uwagi do Planów można składać

do 22 czerwca 2015 r.
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UKS Alfa
zaprasza
w dn. 30.04-03.05.2015 r.
do Lwowa

Podróżuj z UTW
UTW w Kłaju zawiadamia,
że są jeszcze wolne miejsca
na trzydniową wycieczkę w Bieszczady,
która odbędzie się w terminie
28-30 sierpnia 2015 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod numerem tel. 606 478 863
lub 516 027 764.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju
w czerwcu przyszłego roku
planuje organizację wycieczki do Grecji.

Zapraszamy do Lwowa gdzie zwiedzimy
- Starówkę
- Cmentarz Łyczakowski
- Cmentarz Orląt Lwowskich
- Teatr i operę Lwowską
- Zaułek Ormiański
- Katedra Łacińska (możliwość uczestnictwa
we mszy św.)
- Grekokatolicka Katedra Św. Jura
- Katedra Ormiańska
- Prawosławna Katedra Uspieńska
- kopiec Unii Lubelskiej
Ale to nie koniec atrakcji.
W dniu 1 maja zobaczymy prawdziwy pochód.
2 maja zaprosimy Was na program z Kapelą
Lwowską „Lwowska Fala”
Oraz degustacje potraw kresowych.
W cenie zapewniamy:
- przejazd lux autokarem
- opłaty graniczne
- noclegi w pok. 2 – 3 osobowych (z łazienkami
i ciepłą wodą)
- całodzienne wyżywienie (śniadania + obiadokolacje)
- przewodnika i wstępy do zwiedzanych obiektów
Orientacyjny koszt ok. 350 zł
Zgłoszenia do dnia 10.04.2015
604 609 819 Prezes UKS ALFA J. Świegoda
602 588 483 Sekretarz UKS ALFA W. Smoter
UWAGA – obowiązują ważne paszporty
Impreza dofinansowana przez Powiat Wielicki

Serdecznie zapraszamy.
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Informacja

Porady dla rolników
w zakresie programów
wsparcia dla gospodarstw
rolnych
Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce wznowił od 18.02.2015 r. dyżury w Urzędzie Gminy w Kłaju. Pracownicy MODR Karniowice udzielają porad dla rolników w zakresie
programów wsparcia dla gospodarstw rolnych
w ramach PROW 2014-2020, oraz zagadnień
technologicznych z zakresu produkcji roślinnej
i zwierzęcej, a także zajmują się organizacją
specjalistycznych szkoleń. Doradca TZDR jest
do dyspozycji mieszkańców gminy w środy
w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie U.G
Kłaj w pok. 212.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
serdecznie zapraszam na moje dyżury,
które będą się odbywały w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w budynku Rady
Gminy Kłaj od 15:00 do 16:30.
W następnym miesiącu ze względu
na Święta Wielkanocne,
na dyżur zapraszam 13 kwietnia.
Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia przy realizacji ciekawej inicjatywy, pomocy, informacji,
a także porady, jestem do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Jadwiga Skoczek
Radna Powiatu Wielickiego

Zawody Towarzystwa Wędkarskiego „Karp” 2015
Otwarcie sezonu
Puchar Wójta

11 kwietnia

9:00-13:00

Puchar Prezesa

2 maja

8:00-12:00

Maraton dla członków TWK

27 czerwca

17:00-7:00

Maraton

25 lipca

17:00-7:00

Zawody

22 sierpnia

15:00 – 19:00

Zawody

19 września

8:00 -12:00

Zakończenie sezonu

24 października

8:00 - 12:00

Plan zajęć UTW
Data

Temat

Wykładowca

13 kwietnia

„Dlaczego nie wszyscy umierają na raka”

Kazimiera Wojas

27 kwietnia

„Piękną być”

Joanna Chyl

4 maja

„Spacer po Londynie”

Andrzej Pasłowski

25 maja

„Obserwatoria na świecie – Teneryfa”

Janusz Jagła

1 czerwca

„Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia”

Rafał Puścizna

15 czerwca

„Historia Sztuki”

Magdalena Łanuszka

Projekt współfinansowany z dotacji Gminy Kłaj.

Wyginam

ciało
– warsztaty
rytmiczno-taneczne
dla małych dzieci
Twoje dziecko nie może usiedzieć w miejscu kiedy
gra muzyka? Maluszek radośnie wymachuje nóżkami w rytm swojej ulubionej piosenki? Na muzykę i taniec nigdy nie jest za wcześnie! Klub Mam
zaprasza dzieci od narodzin do 6. roku życia na
bezpłatne warsztaty rytmiczno-taneczne.
Przez maj i czerwiec dzieci z Gminy Kłaj będą tupać, klaskać, skakać i tańczyć pod okiem doświadczonego instruktora z wykształceniem muzycznym. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu,
w godzinach popołudniowych, w Domu Kultury
w Targowisku.
Spotkania organizacyjne w sprawie warsztatów
„Wyginam śmiało śmiało ciało” oraz zapisy odbędą się 17 kwietnia o godz. 19.00 w Domu Kultury
w Targowisku. Dodatkowe informacje: rodzinnyklaj.
blogspot.com, Magdalena E. Sala (Przewodnicząca Klubu Mam): magdalena.sala@interia.pl, GSM
793 928 027.
Projekt jest finansowany z dotacji Urzędu Gminy
Kłaj.

Poszukiwane
archiwalne zdjęcia
i dokumenty
Ludowy Klub Sportowy
Targowianka
poszukuje kroniki,
archiwalnych zdjęć
oraz dokumentów,
które zaginęły
podczas remontu budynku.
Bardzo prosimy o pomoc
w gromadzeniu
starej dokumentacji.
W razie odnalezienia materiałów
prosimy o przekazanie ich
do Pani Jadwigi Skoczek
lub Pana Mirosława Świętka.
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SP OR T
tym razem dołączają do niego dwa kolejne
miasta, a ponadto prowadzony będzie pilotaż
w windsurfingu. Mamy więc atrakcyjną propozycję dla dzieci, które chciałyby rozpocząć przygodę
z żaglami – dodaje.
Materiały dydaktyczne sporządzone specjalnie
na potrzeby działań edukacyjnych zostaną przygotowane i dostarczone do szkół przez PZŻ. Po
zakończeniu etapu teoretycznego, rozpocznie
się cykl zajęć na wodzie, podczas których uczestnicy, będą mieli okazję poznać praktyczną stronę żeglarstwa.
W naszej gminie już kilkanaście dzieci zostało
objętych programem. Koordynatorem jest reaktywowany Yacht-Club Szarów który pomaga w
załatwieniu wszelkich formalności związanych z
rejestracją uczestników i organizacją wyjazdów
na szkolenia nad krakowskie Bagry. Koordynatorem dla województwa małopolskiego jest Klub
Żeglarski Horn w Krakowie.
Wicej informacji pod nr tel. 518 015 723

Startuje nabór do 3.
Edycji Energa Sailing
8 miast, 800 uczestników, 6300 godzin zajęć.
Te liczby to najprostsze podsumowanie tego,
co czeka uczestników kolejnej odsłony największego w Polsce programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing prowadzonego przez
Grupę Energa i Polski Związek Żeglarski.
Adam Kociołek
Tegoroczna edycja poszerzona została o dwa
kolejne miasta, pilotażowy program szkolenia
w windsurfingu oraz dodatkowe szkolenie nauczycieli.
Energa Sailing obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zajęcia, których celem jest przybliżenie
uczniom szkół podstawowych podstaw żeglarstwa oraz zachęcenie ich do rozpoczęcia przygody z tą dyscypliną sportu. Projekt jest częścią
programu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Energa. Oferta Energa Sailing w klasie
Optimist adresowana jest do chłopców i dziewczynek w wieku 7 – 9 lat. Szkolenia w klasie
Optimist skierowane są do dzieci ze Szczecina,
Gdyni, Sopotu, Olsztyna, Poznania, Warszawy,
Wrocławia i Krakowa.
To już trzeci raz, kiedy podejmujemy próbę
„zaszczepienia” w młodych ludziach żeglarskiej pasji – mówi Maciej Ruwiński, z Grupy
Energa, koordynator programu. Poprzednie
edycje Energa Sailing zakończyły się sukcesem. Jestem pewien, że i tym razem trafimy do
szerokiego grona młodych entuzjastów tego
sportu. Z roku na rok rozwijamy nasz projekt,
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Ponadto w ramach gminnego programu ,, Łapać
wiatr w żagle”dzieci ze starszych roczników mogą
brać udział w zajęciach z żeglarstwa organizowanych przez YCS po dokonaniu zgłoszenia na
ww numer telefonu. Przy zgłoszeniach powyżej
5 uczestników zajęcia będą mogły być organizowane w danej szkole.
Dodatkowe informacje: www.edu.energasailing.pl

Karatecy na Obozie
Zimowym
Karatecy z Kłaja wraz z kolegami i koleżankami z Krakowa pod kierunkiem Rafała Wajdy
i Mateusza Bąka spędzili tydzień ferii w Zawoi na sportowym zimowisku.
KKKT
W obozie uczestniczyło 130 dzieci, a dla 56
był to pierwszy samodzielny wyjazd. Nie było
jednak czasu na tęsknotę, bo program był pełen atrakcji i oczywiście treningów. Opieka doświadczonej kadry i starszych wiekiem i stażem
kolegów pomogła młodszym uczestnikom
w treningach i codziennych czynnościach. Codziennie mali sportowcy odbywali dwa solidne
treningi, co na pewno zaprocentuje wynikami,
a przede wszystkim zdrowiem i kondycją. Kilkanaście osób z kłajowskiego dojo zdawało
egzaminy na wyższe stopnie: Cały czas trwał też
obozowy turniej, a jak wiadomo zawody to najlepszy, trening. Oprócz terenowych aktywności
na śniegu i codziennych wypraw na saneczkową górkę codziennie wieczorem działo się coś
ciekawego: była wizyta iluzjonisty, ekologicz-

no- etnograficzne warsztaty rękodzieła z siana,
był wieczór góralski i tańce z muzyką na żywo,
łyżwy oraz kulig z ogniskiem. Wśród młodej kadry należy wyróżnić: Krzysztof Buczek, Damian
Latos, Klaudia Mleko, Magda Mielnik, Ewa Latos, Łukasz Guzik, Michał Łach, Karolina Wyporek, Wiktoria Zachariasz za sportową postawę
i pomoc młodszym kolegom. Nasze obozowe
przygody uwieczniała na zdjęciach nieoceniona
Agatka Bąk, której bardzo dziękujemy! Wszyscy
wrócili do domów zadowoleni i to jest największa radość. Dzięki między innymi pomocy gminy Kłaj klub mógł dofinansować obóz niektórym zawodnikom. Dziękujemy.
Zachęcamy też wszystkich, którym leży na sercu
sportowe wychowywanie młodego pokolenia
do przekazywania nam 1 % podatku. Wystarczy
w zeznaniu podatkowym wpisać w rubrykę formularza PIT numer KRS: 0000110034 i adnotacji
w komórce - cel szczegółowy: KARATE KŁAJ oraz
opcji „wyrażam zgodę”. Tak niewiele! A tak dużo
dobrego możemy dzięki temu zrobić ;)
Galeria zdjęć na stronie 19.

Władimir Szyszkin,
członek Międzynarodowej Federacji Szachowej w Kłaju
5 marca rozpoczęły się zajęcia szachowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Kłaj, współfinansowane przez Gminę
Kłaj.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Wykład inauguracyjny wygłosił Władimir Szyszkin, który był trenerem utytułowanego juniora
w historii szachów, obecnie arcymistrza Kamila
Mitonia. Pomyślności i sukcesów życzył przybyłym szachistom Wójt Zbigniew Strączek. Na
pierwszych zajęciach zgromadziło się szesnastu
pasjonatów szachów, rozegrane zostały pierwsze partie szachowe. Liczymy, że nasze przedsięwzięcie będzie się rozwijać i będzie w naszej
Gminie przybywało miłośników tej „królewskiej
gry”.

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj.

f o t og a l e r i a

Weź udział w konkursie:

Cztery pory roku

www.klaj.pl
w Puszczy

Niepołomickiej
Obszary Natura 2000 w obiektywie!

Gmina Kłaj zaprasza na swoją o�icjalną stronę
internetową.
Weź udział w konkursie fotograficznym
i wygraj cenne nagrody.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące sportu, turystyki, kultury, inwestycji, oświaty
Termin dostarczenia prac:
oraz wielu innych znajdują się na stronie: www.klaj.pl
15 maja 2015

Więcej
informacji w regulaminie na:
Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej małej
Ojczyźnie.
www.klaj.pl

Witamy
w nowym sezonie
ul. Wojasa 848, koło Tartaku

Zapraszamy!
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