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Obustronne korzyści

10 marca, w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wójt
Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umowę o współpracę z przedstawicielami uczelni.
Przedmiotem tej umowy jest współpraca obu stron w zakresie organizacji
zajęć terenowych, praktyk oraz staży studentom kierunku Gospodarka
Przestrzenna. Do zadań studentów w ramach praktyk będzie należało
m.in.: wykonywanie inwentaryzacji oraz aktualizacji zakończonych
opracowaniem map sieci dróg gminnych, grobów wojennych i dzikich
wysypisk. Praktykanci będą prowadzić analizy rozprzestrzeniania się
zabudowy oraz dookreślać struktury zagospodarowania na terenie gminy
wraz z prognozami kierunków jej rozwoju (np. analiza strategii, koncepcje
zagospodarowania, zgodność sieci drogowej w terenie z obowiązującym
planem miejscowym, koncepcje rozwiązań dostępności obszarów „blokowanych” i konfliktowych, koszty wywołane niekontrolowanym rozwojem
zabudowy).

Jestem pełen wiary w to, że owa współpraca będzie przebiegać pomyślnie,
a przeprowadzone analizy, badania i ekspertyzy pozwolą na realizację
nowych – śmielszych inwestycji” – podsumowuje gospodarz gminy,
Zbigniew Strączek.
Oliwia Bieda

Przyszli inżynierowie, licencjaci czy magistrzy będą również tworzyć plany
i projekty tras turystycznych, ścieżek rowerowych, oznaczeń sołectw,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studenci
w ramach zajęć terenowych spędzą w naszej gminie ponad 120 godzin.
„To już druga krakowska uczelnia z jaką nawiązaliśmy współpracę, bowiem
do tej pory mieliśmy okazję współpracować z Uniwersytetem Rolniczym.
Zarówno my – jako gmina jak i władze uczelni oraz sami studenci będziemy czerpać korzyści z podpisanego porozumienia. Uczelnia będzie prowadzić naukowe badania oraz prace studialne na potrzeby gminy.
Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel. 12 284 11 00. Redaktor naczelna: Oliwia Bieda, e-mail: promocja@klaj.pl
Druk: Creocom, Targowisko 503, 32-015 Kłaj
tel. 698 516 927, www.creocom.pl
Nakład: 1 500 egzemplarzy
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich
własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.
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Kąpielisko marzeń

Jednym z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu czy z rodziną czy znajomymi w okresie letnim niewątpliwie jest plaża. Nic tak nie relaksuje
jak słońce, gorący piasek i woda. Dodatkowym plusem jest gdy w dodatku w pobliżu znajdują się miejsca gdzie można pograć w piłkę plażową,
siatkówkę, miejsce do grillowania czy palenisko pod ognisko.
Taki właśnie kompleks powstanie w naszej gminie, na terenie istniejących wyrobisk po żwirowni należących do Krusz-Geo. W miejscu tym powstanie
kompleks trzech zbiorników wodnych, w tym zespół kąpielisk wraz z akwenem do sportów wodnych oraz łowisko wędkarskie. Tereny powyrobiskowe
przeznaczone będą dla kultury, turystyki i edukacji. Według międzygminnego projektu pn. „Rekreacyjno – turystyczna Dolina Raby” w Kłaju/Targowisku
powstanie molo wraz z pomostem oraz platforma na wodzie dla łódek. Powstaną tam również miejsca gdzie rozpalić będzie można grilla bądź ognisko.
Dla rozwoju sportu i rekreacji teren ten zagospodarowany zostanie w boiska do siatkówki plażowej, stojaki na rowery oraz plaże. Po zakończeniu wszelkich prac, radosne będą również dzieci, dla których w miejscu tym zainstalowane zostaną urządzenia do zabaw tj. zjeżdżalnia, huśtawki, karuzele itp.
Uroku temu miejscu niewątpliwie doda kładka rozciągająca się nad starorzeczem oraz specjalne urządzona zieleń.
-„To wszystko i mam nadzieję, że wiele więcej uda nam się zrealizować dzięki środkom zewnętrznym, po które będziemy sukcesywnie sięgać. Zadanie to
wymaga nie tylko ogromnych funduszy, ale również czasu. Posiadamy już wszelkie niezbędne pozwolenia, niestety ze względu na przedłużające się
procedury związane z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii, projekt musi jeszcze poczekać na realizację. Widać ogromne zapotrzebowanie na tego
rodzaju miejsce do odpoczynku i rozrywki. Letnia rekreacja na plaży cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Jestem przekonany, że miejsce to
będzie tętnić życiem i służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale i turystom.” – komentuje gospodarz gminy, Zbigniew Strączek.
Oliwia Bieda
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Eden dla rekreacji i turystyki
W styczniu, Gmina wzbogaciła się o dwa niezagospodarowane, niszczejące obiekty: budynek stacji kolejowej, PKP w Kłaju oraz sąsiadujący
z nim budynek nieznanego przeznaczenia. Obiekty te znajdują się
w fatalnym stanie, jednak w stanie takim nie pozostaną długo – jak
informuje gospodarz naszej gminy. Inwestycja ta będzie realizowana
sukcesywnie w miarę pozyskiwanych funduszy zewnętrznych w ramach
międzygminnego projektu pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”.

Wizualizacja terenu rekreacyjnego przy torach kolejowych.

Wizualizacja Dworca PKP
Dla nieczynnego obecnie budynku dworca kolejowego o powierzchni ok.
90m2 przewidziano remont oraz jego rozbudowę. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych prac będzie miał nie tylko nowy wygląd, ale również
zupełnie inne przeznaczenie. Zamierzeniem Wójta Gminy – Zbigniewa
Strączka, jest aby w tym miejscu powstał punkt informacji turystycznej,
z zapleczem socjalnym i technicznym.

Oprócz remontów i rozbudowy, na działce w bezpośrednim sąsiedztwie
stacji PKP zaprojektowano parking na 5 miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Ogólnodostępny
parking zaprojektowany jest tuż obok budynku stacyjnego w stronę tzw.
Grzybówki. Tam przewidziano około 40 miejsc postojowych.
Projekt inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż torów
kolejowych. Będą to oddzielne strefy, podzielone na: wejściową, integracyjną, rekreacyjną czyli aktywnego wypoczynku. Według projektu powstanie tam plac zabaw z parkiem nauki oraz siłownia zewnętrzna. Na terenie
zaprojektowano montaż altan rowerowych oraz biwakowych. Koncepcja
przewiduje również powierzchnię biologicznie czynną jako 30%
powierzchni całego terenu opracowania.
Oliwia Bieda

Według projektu, drugi z budynków ma zostać rozebrany. W miejsce
wyburzonego obiektu powstanie hala o rzucie wydłużonego trapezu,
przykryta dwuspadowym dachem, którego południowy okap będzie
nieco ukośny, co nada mu dozę ekspresji. Nowa część, od istniejącego
budynku stacyjnego oddzielona będzie przeszklonym łącznikiem wejściowym dostępnym z peronu oraz od ulicy Kolejowej systemem schodów
i pochylni. Zaprojektowana hala ma służyć jako poczekalnia dla podróżujących koleją. W obiekcie tym powstaną również przechowalnia oraz sanitariaty. Budynek ten stanie się również doskonałym miejscem do prezentacji
eksponatów lotniczych, które w chwili obecnej zlokalizowane są w Gminnej Izbie Regionalnej.

Aktualny stan Dworca PKP
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RODZINA 500+
Wnioski do programu „Rodzina 500+” - już dostępne!
IInformujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) dla mieszkańców Gminy Kłaj można
pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju ( Parter + II Piętro w Sekcji Świadczeń Rodzinnych) w godzinach
pracy Ośrodka.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+) wnioski można składać od 01.04.2016 r.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa sprawy załatwiane były szybko. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią całego wniosku (w tym
z zawartym w nim pouczeniem) i o jego precyzyjne wypełnienie (wraz z załącznikami), a będzie to sprzyjać szybkości załatwienia sprawy.
Dla ułatwienia kontaktu z Państwem, w razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień, prosimy o wpisywanie we wniosku (choć nie
jest to obowiązkowe) numeru telefonu kontaktowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące wdrożenia programu 500+ na terenie Gminy Kłaj:
- Wnioski w sprawie przystąpienia do programu dostępne są od dnia 14 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju.
Można je również pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.gopsklaj.pl oraz ze strony internetowej gminy: www.klaj.pl;
- Od dnia 1 kwietnia br. wnioski można składać u wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju – Kłaj 652
(Parter + II Piętro w Sekcji Świadczeń Rodzinnych) w godzinach pracy Ośrodka;
- Dodatkowo w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia br. we wszystkie dni robocze, dla usprawnienia przyjmowania wniosków
(zwłaszcza od osób pracujących na pierwszą zmianę) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju prowadzone są dyżury popołudniowe (od godz. 15.00 do godz. 19.00);
- Wnioski dotyczące przystąpienia do programu 500+ w formie elektronicznej mogą składać również:
• Osoby dysponujące zewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pośrednictwem platformy e-puap;
• Osoby chcące skorzystać z usług platformy usług elektronicznych ZUS - pue.zus.pl;
• Osoby chcące skorzystać z usług platformy emp@tia.pl;
• Osoby posiadające konta w banku PKO BP (lub innych polskich bankach, jeśli te do tego czasu uruchomią taką usługę) – za pośrednictwem swojego banku;
- Osoby, które złożą wnioski do dnia 15 kwietnia 2016 roku otrzymają decyzje i wypłatę należnych świadczeń za m-c kwiecień do końca
kwietnia br.;
- Osoby, które złożą wnioski po dniu 15 kwietnia 2016 roku otrzymają decyzję i wypłatę świadczeń za m-c kwiecień w najbliższym możliwym terminie po 1 maja 2016 roku;
- Wszystkie osoby, które złożą wnioski do dnia 1 lipca 2016 roku otrzymają wypłatę należnych im świadczeń z wyrównaniem od dnia
1 kwietnia 2016 roku;
- Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 roku otrzymają wypłatę należnych im świadczeń tylko od miesiąca złożenia wniosku (bez
wyrównania);
- Osoby, które nie zamierzają ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko (świadczenie uzależnione od dochodu rodziny) nie wypełniają załączników do wniosku dotyczących ich sytuacji materialnej i majątkowej;
- Osoby, które mają zamiar ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko zobowiązane będą do złożenia odpowiednich oświadczeń dotyczących sytuacji majątkowej i dochodów nie podlegających opodatkowaniu (np. dobrowolne alimenty, praca dorywcza itp.);
- Dokładne informacje o programie 500+ i uprawnieniach z niego wynikających można uzyskać dzwoniąc w dni robocze na wojewódzką
infolinię programu 500+ tel. 12 392 15 83 (w godz. 8.00 do 17.00) lub do Sekcji Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju pod numer:
12 284 48 50 (w godz. od 7.00 do 15.00);
- Wszystkie istotne informacje o programie 500+ dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ oraz na bieżąco publikowane będą na stronach internetowych
www.gopsklaj.pl oraz www.klaj.pl.
Zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy dla rodzin z dziećmi.
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Ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (z kryterium dochodowym 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) nie załączają do wniosku żadnych zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS o wysokości
dochodu i składkach zdrowotnych.
Wszystkie informację GOPS będzie pozyskiwał za pomocą systemów informatycznych. Pod uwagę będą brane dochody z roku 2014.
Jeżeli sytuacja członków rodziny nie uległa zmianie od początku 2014 roku (nikt nie uzyskał i nie utracił dochodu – zatrudnienia, świadczeń, zasiłków itp.)
nie będzie konieczności składania żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy poprawnie wypełniony wniosek.
W przypadku gdy członkowie rodziny osiągali w roku 2014 dochody inne niż opodatkowane, posiadały grunty (dochód liczony na podstawie przelicznika
GUS) oraz osiągnęli dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na ryczałcie lub karcie podatkowej wypełniają odpowiednie załączniki (załączniki nr 2, 3 i 4).
W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć:
- dokument świadczący o utracie dochodu (świadectwo pracy, zaświadczenie, decyzja),
- kserokopia Informacja PIT-11 od pracodawcy za rok 2014 lub PIT-B w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 do wniosku należy dołączyć:
- kserokopia umowy (o pracę, zlecenia),
- zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następny po podjęciu pracy (drugi miesiąc pracy).
W przypadku osób, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego nie będzie konieczności składania dodatkowych dokumentów, jeżeli od czasu
przyznania zasiłku rodzinnego sytuacja dochodowa rodziny nie uległa zmianie można będzie złożyć oświadczenie potwierdzające ten fakt (wzór oświadczenia jest dostępny w siedzibie GOPS).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Targowisko - 5” na terenie Gminy Kłaj
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)
oraz na podstawie uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 stycznia 2015 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Targowisko - 5” na terenie Gminy Kłaj
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 07.04.2016 r. do 28.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, o godz.
11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2016 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), prowadzone są postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący
projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj
oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kłaj.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek
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Kontynuujemy działania w ramach lokalnego programu
„Dobra pora dla Seniora”
W poprzednim roku wdrożyliśmy nowe zadnie dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego – „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+( …)”
Jak już wcześniej informowaliśmy od listopada 2015r. ruszył projekt pod nazwą „Dobra pora dla Seniora”, który kontynuowany jest nadal. To działanie
podyktowane jest coraz większa potrzebą wzmożonego wsparcia grupy osób starszych z terenu naszej gminy. Pod koniec zeszłego roku uruchomiono
punkt informacyjny dla seniorów i ich rodzin, czynny raz w tygodniu we wtorki w godzinach od 15.00-17.00 w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy
Społecznej. W ramach dyżurów pełnionych w punkcie specjaliści udzielają seniorom porad prawnych, służą informacją o dostępnych formach pomocy
i wparcia dla seniorów dostępne są również książki, wydawnictwa i czasopisma podejmujące problematykę osób starszych. Istotnym elementem jest
zwrócenie uwagi na nowatorski pomysł uruchomienia „BANKU CZASU”, który funkcjonuje pod adresem: senior.gopsklaj.pl - Bank Czasu Seniora ma
kojarzyć ludzi, którzy chcą nawzajem świadczyć sobie usługi i pomoc. Każdy z nas posiada różnorodne umiejętności, wiele rzeczy potrafimy robić. Różnorodność oferowanych usług pozwala oczekiwać, że znajdzie się ktoś, kto kiedyś wyświadczy nam usługę, która będzie nam potrzebna. Do tej wymiany nie
są potrzebne pieniądze, gdyż w banku czasu za nic się nie płaci. Wiele banków czasu powstało jako sąsiedzkie sieci pomocy i wzajemnego świadczenia
sobie różnorodnych usług. Dla członków banku czasu przestaje być problemem wyprowadzenie psa w czasie choroby, opieka nad dziećmi, gdy trzeba coś
nagle załatwić. Łatwiejsze staje się dowożenie i przywożenie dzieci ze szkoły. Członkowie banków czasu rzadziej wydają pieniądze na fryzjera, lekcje gry
na instrumencie, lekcje języka, masaż. Drobne usługi hydrauliczne, remontowe wyświadczy im lokalna „złota rączka”. Serdecznie zachęcamy do rejestracji
i aktywnego współdziałania w zakresie wzajemnej, życzliwej pomocy.
Kamila Bączkowska

Bezpłatna pomoc doradcy podatkowego dla seniorów
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca do końca kwietnia br. w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00 w Gminnym Punkcie Informacyjnym dla
Seniorów działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy księgowego w zakresie doradztwa podatkowego i rozliczenia należnych ulg w ramach rocznych zeznań podatkowych PIT. Pomoc ta jest kierowana szczególnie do seniorów znajdujących się
w trudniejszej sytuacji materialnej. Ze względu na ograniczenia czasowe dyżurów, zainteresowanych tego typu pomocą zapraszamy po wcześniejszej
rezerwacji terminu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju tel. 12 284 15 66.
Bliższe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej gminy Kłaj i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz u pracowników GOPS w godzinach
pracy Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy

Kiermasz ozdób wielkanocnych
16 marca, w sali Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju odbyła się wystawa
twórczości oraz kiermasz ozdób wielkanocnych.
Twórczymi fantastycznych, kolorowych dekoracji świątecznych byli
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, którzy
wszystkie prace stworzyli podczas warsztatów terapeutycznych. Wśród
unikalnych dekoracji dominowały pisanki, stroiki, kartki oraz koszyczki.
Każdy kto zakupił wyjątkowe ozdoby wspomógł tym samym działalność
ośrodka. Misją Domu Samopomocy, który działa pod patronatem Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” jest wsparcie,
integracja społeczna oraz aktywizacja osób dotkniętych niepełnosprawnością… dlatego warto pomagać.

Sprzątanie świata
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
w marcu, w całej gminie Kłaj prowadzona była wiosenna akcja sprzątania
przestrzeni publicznej. Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia
była poprawa estetyki otaczającego nas środowiska, w szczególności
przydrożnych rowów gminnych oraz powiatowych.
Dbałość o estetykę i „zdrowie” otaczającej nas przyrody jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Wczesna wiosna to doskonały moment na porządki, bo
w końcu „jak cię widzą – tak cię piszą”, a zadbana przestrzeń prywatna jak
i publiczna może być powodem do dumy.

Oliwia Bieda

Usługi RTV

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim Państwu za wywiązywanie się z obowiązku zachowania czystości na Państwa prywatnych
posesjach i terenach otaczających. Państwa zaangażowanie we wzorowe

Naprawa telewizorów LCD i LED
tel. 696 419 320
Dojazd do klienta

utrzymanie przestrzeni prywatnej przyczyniło się do tego, że Gmina Kłaj
ma miano gminy ekologicznej.
Z poważaniem,
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
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INFORMACJE
Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Marii Chyl
z powodu śmierci brata
składa
Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek
oraz
Słuchacze UTW

OSP Szarów wyposażona w defibrylator AED !
Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób
rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów.
Dlaczego tak mało? Ponieważ podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania.
Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje
oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego
zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Świadkowie zdarzenia nie
mogą biernie czekać na przyjazd karetki - powinni jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej, by natleniona krew trafiła do mózgu
i podtrzymała jego czynności życiowe. Kluczowe jest także jak najszybsze
użycie defibrylatora AED (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie krok po kroku jasnymi komendami poprowadzi osobę udzielającą
pomocy. Urządzenie dokona analizy pracy serca i tylko w uzasadnionym
przypadku dokona defibrylacji - dostarczy do mięśnia impuls elektryczny
wygaszający jego chaotyczną pracę. Wg badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja
zwiększa przeżywalność ofiar Nagłego Zatrzymania Krążenia nawet do
75%. Z tego powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, powszechny dostęp do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych staje się
obowiązującym standardem.

Zagrożenia z jakimi się spotykamy na co dzień zmusiły nas do rozpoczęcia
starań
o pozyskanie tego typu sprzętu. Jednocześnie chcieliśmy zakupić taki
sprzęt, abyśmy mogli ciągle doskonalić swoje umiejętności w zakresie
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz szkolić społeczeństwo z zakresu
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pierwszej pomocy i użycia Automatycznych Defibrylatorów. Wybór padł
na defibrylator Philips, który dysponuje funkcją interaktywnej pomocy
w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Obsługę aparatu ułatwiają
czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne polecenia głosowe.
Zaprojektowany z myślą o użytkowaniu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Defibrylator zbudowano tak, aby przewyższał rygorystyczne wymagania testowe: pyło i bryzgoszczelność – IP55, obciążenie do
225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra, co ma szczególne
znaczenie i zastosowanie w pracy strażaka. Innowacyjne rozwiązania
zastosowane w defibrylatorze Philips to Elektrody SMART Pads II, które
eliminują konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dla różnych
kategorii wiekowych pacjentów – można je stosować zarówno u dorosłych
jak i u dzieci. Wystarczy zastosować klucz niemowlęcia/dziecka, aby
przełączyć urządzenie w odpowiedni tryb leczenia. Defibrylator automatycznie skoryguje swoje polecenia odnośnie rozmieszczenia elektrod
i prowadzenia resuscytacji oraz zmniejszy energię do właściwego poziomu. Brak klucza nie jest przeciwwskazaniem do terapii dzieci i niemowląt.
Aparaty Philips umożliwiają także pracę w trybie szkoleniowym, bez
konieczności zakupu trenażerów, wystarczą specjalne elektrody szkoleniowe – był to dla nas czynnik decydujący o zakupie – ciągłe doskonalenie
umiejętności będzie teraz możliwe wszędzie tam gdzie zabierzemy ze
sobą defibrylator i zestaw szkoleniowy.
Na nasz wniosek o dofinansowanie zakupu defibrylatora pozytywnie
odpowiedziała Fundacja ORLEN - DAR SERCA. 9 października 2015 roku
delegacja naszej jednostki: Naczelnik Mateusz Dziedzic i st. strażak Michał
Buchacz uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia symbolicznych czeków,
która odbyła się w Warszawie w siedzibie spółki ORLEN.
Prawie 150 jednostek Straży Pożarnych z całej Polski otrzymało symboliczne czeki na łączną kwotę około miliona złotych. Wręczenia czeków
dokonali Pan Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju
i Energetyki oraz Iwona Tandecka, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN - DAR
SERCA.
Honorowymi gośćmi byli gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Koszt zakupu defibrylatora to prawie 7500zł. Fundacja ORLEN - DAR SERCA
dofinansowała zakup kwotą 5000zł., brakującą część funduszy pozyskaliśmy z darowizn mieszkańców Szarowa.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu tego sprzętu składamy serdeczne podziękowania. Życzymy sobie i mieszkańcom, aby defibrylator AED był używany tylko w trybie szkoleniowym!
Zarząd OSP Szarów
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INFORMACJE
Właściciele i zarządcy nieruchomości
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom obiektów budowalnych o ciążących
obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych wynikających z art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipa 1994 r.- Prawie budowlanym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Bezwzględnie należy wykonywać obowiązkowe kontrole okresowe w szczególności sprawdzania stanu technicznego:
Co najmniej raz na 5 lat polegające na:
- sprawdzeniu stanu technicznego (w zakresie konstrukcyjno – budowlanym) i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego, estetyki obiektu
budowalnego raz jego otoczenia,
- sprawdzeniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Co najmniej raz na rok polegającej na:
- sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np.: szczelność zbiornika na nieczystości ciekłe),
- sprawdzeniu przewodów kominkowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
- sprawdzeniu instalacji gazowej.
Zgodnie z art. 62 ust. 6 Prawo budowalne, kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów
dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikacyjne mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby
posiadające uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieni do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz
kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalności.
Zgodnie z art. 62 ust. 5 Prawo budowalne kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych winny przeprowadzić
osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Protokoły powinny zawierać precyzyjną nazwę i lokalizację obiektu, zakres i termin kontroli, dane i podpis sporządzającego z dołączeniem kopii uprawnień.
Zgodnie z art. 91a. Pb Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowalnego w należytym stanie technicznym, użytkuje
obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowalnego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 93 ust. 8 Prawa budowalnego mówi, że kto nie spełnia obowiązku,
o którym mowa w art. 62 ust. 1 (dot. Przeprowadzenia powyższych kontroli) podlega karze grzywny.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Joanna Zymon

Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze w OSP Szarów
5 marca o godzinie 17:00 w sali widowiskowej szarowskiego Domu
Kultury odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej jednostki. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie za rok 2015 oraz plany na
rok 2016. Podsumowano w postaci prezentacji ostatnie 5 lat naszego
działania. Wybrano nowy zarząd:
Prezes - Dh Mirosław Włodarz,
Z-ca Prezesa - Dh Grzegorz Kołton,
Naczelnik OSP - Dh Mateusz Dziedzic,
Z-ca Naczelnika - Dh Krzysztof Iwulski,
Gospodarz - Dh Krzysztof Buczek,
Skarbnik - Dh Michał Buchacz,
Sekretarz - Dh Łukasz Pawełek,
Członek Zarządu - Dh Wiesław Ziębiński,
Członek Zarządu - Dh Adam Kuzaj.

W spotkaniu brali również udział:
• Starszy Asp. Bartosz Kłosowicz - PSP Wieliczka,
• Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj,
• Adam Kociołek - Prezes Zarządu Gminnego,
• Dariusz Pilch - Komendant Gminny,
• Sylwester Skoczek - Przewodniczący Rady Gminy,
• Alicja Wójtowicz - Sołtys w Szarowie.
Mirosław Włodarz

Komisja rewizyjna OSP:
• Przewodniczący - Dh Piotr Jacak,
• Sekretarz - Dh Andrzej Sądel,
• Członek - Dh Mieczysław Sądel.
Podczas zebrania Zarząd OSP wyróżnił i nagrodził druhów najbardziej
aktywnych w jednostce. Nagrody wręczył Naczelnik oraz Prezes OSP.
Wyróżnieni Druhowie:
Nagroda za aktywność oraz ponadprzeciętny wkład pracy na rzecz
jednostki:
Michał Buchacz oraz Krzysztof Buczek Hełm Strażacki Vulcan. Norbert
Gawlik, Krystian Rasiński, Wojciech Jacak, Adrian Tańcula ubranie koszarowe. Łukasz Pawełek, Michał Jarecki, Kamil Biernat latarka do hełmu.
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OŚWIATA
Pracowita Wiosna w przedszkolu w Dąbrowie
Wiosna to pożegnanie długiej zimy, to czas budzenia się przyrody do życia. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wiosnę – słońce, kwiaty, ptaki.
Dosyć mamy zimy i ciepłych ubrań.
Dawniej ludzie wierzyli, że można przyspieszyć nadejście wiosny, topiąc słomianą kukłę zwaną Marzanną.
Ten zwyczaj przetrwał do dziś. My jednak wiemy, że o przyrodę należy dbać i dlatego nie będziemy zaśmiecać kukłą Marzanny żadnego jeziorka lub rzeki.
W naszym przedszkolu pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy bardzo pracowicie. Na początku dzieci dowiedziały się że czeka na nich list od Pani Wiosny,
który oprócz pozdrowień zawierał zadania do wykonania. Dzieci rozwiązywały wiosenne zagadki, śpiewały piosenki, aktywnie uczestniczyły w za- jęciach
plastycznych. Każda z grup założyła „zielony ogródek” na parapecie w sali przedszkolnej. Największą frajdę sprawiło dzieciom podlewanie tego co
posadziły. Teraz będą się opiekować swoimi roślinami i codziennie je obserwować. A pani Wiosna obiecała, że będzie je ogrzewać promieniami słońca.
Krystyna Dybczak

Wytańczyć sobie sukces
19 marca zespół Dance & Fun po raz drugi brał udział w Powiatowym Turnieju Tanecznym w Niepołomicach.
Tancerze D&F świetnie zaprezentowali się przed komisją sędziowską i publicznością.
W konkursie brało udział 9 grup nawet z Krakowa, Miechowa. Podczas pokazu młodsza grupa zajęła II miejsce w grupie Mini DANCE, a starsza III miejsce
w grupie JUNIORÓW. Emocji i wrażeń nie brakowało.
Ewa Lipińska - Glica
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REKLAMA

EUROMED NIEPOŁOMICE
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Codziennie od 07:00 do 11:00 oraz od 13:00 do 20:00

Niepołomice, ul. Kościuszki 28a

tel. 12 250 07 87 kom. 887 166 333
Rejestracja codziennie
od 07:00 do 20:00

e-mail: biuro.halicka@gmail.com

Internista
Kardiolog
Reumatolog
Ortopeda
Endokrynolog
Urolog

Dermatolog
Ginekolog
Chirurg
Laryngolog
Diabetolog

PUNKT POBRAŃ
Badania z krwi i moczu
Wymazy
Cytologia
USG
ECHOKARDIOGRAF
EKG TESTY ZAWAŁOWE
HOLTER EKG
USG DOPPLER TĘTNIC
USG PIERSI
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OŚWIATA
Your Europe Your Say - Twoja Europa
Twoje Zdanie w gimnazjum w Szarowie
Gimnazjum w Szarowie, jako jedyna ze szkół w Polsce, została wybrana
do reprezentowania polskiej młodzieży podczas debaty dotyczącej
uchodźców. Debata odbyło się 17-19 marca w Brukseli w ramach
corocznej konferencji młodzieży pod nazwą „Your Europe Your Say”Twoja Europa, Twoje zdanie.
W ramach tego projektu Krzysztof Pater odwiedził w piątek 04.03. 2016 r.
szkołę w Szarowie i opowiedział o tym jak i dlaczego powstała Unia
Europejska. Opowiedział też o praktycznym funkcjonowaniu różnorodnych urzędów związanych z Unią Europejska. Krzysztof Pater jest
członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, a był
Ministrem Polityki Społecznej w 2004 roku. Podczas wizyty w gimnazjum
opowiadał o ciekawostkach dotyczących codziennych obowiązków urzędników w Brukseli. Wyjaśniał młodzieży, co jest priorytetem bieżącym, jakie
są zagrożenia dla Unii Europejskiej oraz jakie korzyści z tego, że 28 państw
postanowiło razem rozwiązywać pewne problemy. Młodzież została
zapytana o to, co ich zdaniem jest najważniejsze dla Unii. Okazało się, że
jest to dostęp młodych ludzi do zatrudnienia, a potem sprawa imigracji.
Zapytani o to, co UE powinna młodym zapewnić, wybrali: więcej wymian
między szkołami państw członkowskich oraz tworzenie drużyn europejskich w różnych dziedzinach sportu. Na debatę YEYS do stolicy Unii
Europejskiej pojechało troje uczniów szarowskiego gimnazjum wraz
z opiekunem. Tam odbyły się spotkania z młodzieżowymi reprezentacjami
28 państw członkowskich oraz państw kandydujących. Podczas warsztatów, sesji panelowych oraz przy pomocy metody Open Space rozmawiano
o pomysłach jak rozwiązać problem uchodźców w Europie.
Więcej na: www.klaj.pl
Dorota Chudecka

Wizyta w Portugalii
Kolejny etap projektu Erasmus + pt.: „Mind Mapping and Multiple
Intelligence”, czyli “Mapy myśli i Inteligencje Wielorakie” miał miejsce
w Portugalii w miejscowości Armamar w dniach 28.02-04.03.2016 roku.
Uczestniczyły zespoły z Portugalii (gospodarze) oraz Polski, Grecji,
Włoch, Turcji i Rumunii. Z lotniska metrem pojechaliśmy do stacji
Campanha, skąd pociąg zabrał nas do miasteczka Regua. Podróżowaliśmy wzdłuż malowniczej rzeki Duoro.
Hotel Imperial w miasteczku Regua okazał się sympatyczny i gościnny.
Spacer wzdłuż rzeki w świetle zachodzącego słońca należał do przyjemności. Miejscowość Armamar, w której znajdowała się szkoła, liczy około
6 000 mieszkańców. Słynie z uprawy winorośli, z których produkowane jest
wino Porto oraz uprawy jabłek i oliwek. Zespół flecistów – uczniów szkoły
– powitał wszystkich gości, a potem p.dyrektor Kristina oprowadziła nas
po szkole.
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Najlepiej otwartość kolegów i koleżanek sprawdzili nasi uczniowie.
Amelia, Piotr i Kuba, którzy towarzyszyli im w zajęciach i zabawach. Do
południa i po południu w plan dnia wpisane były szkolenia dla nauczycieli
prowadzone przez p.Beatriz Serrano. Temat sesji: „Cooperative learing
using thinking skills. Prowadzone były w j.angielskim i wymagały od nas,
uczestników, skupienia i zaangażowania. Pracowaliśmy zespołowo,
chociaż zadania wymagały niekiedy indywidualnego podejścia. Prezentacji na forum dokonywała p.A.Gruszecka. Jednym z punktów programu były
prezentacje naszych szkół, okolic i krajów. P. Edyta i P. Ola dołożyły wszelkich starań aby nasza szarowska szkoła zachęciła do odwiedzin, a zaprezentowane miejsca wzbudziły choćby zainteresowanie. Słowa to słowa, ale
najbardziej przekonujące okazały się kaban osiki, plasterki oscypka i kosteczki czekolady Wawel, którymi częstowała Amelia z chłopcami.

Na zaproszenie majora udaliśmy się na spotkanie do ratusza. Pan major
krótko zaprezentował swoją miejscowość wyszczególniając jej atuty,
a następnie zaprosił wszystkich na taras, skąd rozpościerał się piękny
widok okolicy. Miejscowi notable chętnie pozwalali się fotografować,
odpowiadali na pytania i sprawili, że spotkanie było bardzo naturalne.
W środę gościliśmy w strażackiej remizie. Odbył się tam spektakl teatralny
grupy szkockich aktorów specjalnie zaproszonych na okazję realizacji
projektu. Spektakl poruszał tematykę dla młodzieży bliską – pierwszej
miłości, przyjaźni. Na zakończenie pobytu rodzice uczniów przygotowali
przyjęcie. Kilka dużych stołów zastawiono regionalnymi przysmakami.
Spotkanie zaszczycił swą obecnością poznany już wcześniej major.
Po sutym posiłku, czas na ruch. Orkiestra przygrywała do tańca, a regionalny zespół w strojach ludowych prezentował kroki ludowych tańców.
Wydawały się nietrudne, ale kiedy spróbowaliśmy, nogi nie chciały
słuchać. Na czwartek przewidziana była wycieczka do Porto. Zobaczyliśmy
wiele. Dowiedzieliśmy się, że Portugalia to gościnny i życzliwy naród,
trochę podobny do Polaków. Cechuje go pracowitość oraz naturalność
i otwartość. Nasza grupa poczyniła starania, by porcje dobrego humoru
i dawki śmiechu były właściwe, co nam się udało. Wyjazd wiele nas
nauczył, co wykorzystamy, przygotowując gościnę w maju.
Motto naszej edukacji to: “Each new day is another chance to change your
life”… i tego trzymać się trzeba. Do następnego razu!
Więcej na: www.klaj.pl
Edyta Imos, Maria Gniewek, Aleksandra Gruszecka i Paulina Jankowicz

Projekt "Mind Mapping and Multiple Intelligence for
primary education" jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
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OŚWIATA
Spóźnione, ale szczere
życzenia dąbrowskich
przedszkolaków
Udało się! Po długiej nieobecności dzieci w dąbrowskim przedszkolu (z powodu chorób),
mogliśmy przedstawić długo przygotowywany
i oczekiwany program z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Co prawda aura nam nie sprzyjała, ale
na scenie zrobiło się zimowo i bajkowo. Dzieci
przeniosły swych gości do Bałwankowej Krainy,
w której także obchodzi się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Sympatyczny bałwanek
Stefanek z pomocą swoich przyjaciół bałwanków i śnieżynek robili wszystko aby uroczystość
wypadła jak najlepiej…

walizacją oraz konkursem plastycznym. Po
zabawach rozgrzały się przy ciepłej herbatce
i pysznym co nie co. Jaskółkowicze rysowali,
malowali, lepili. Powstały piękne prace. Humor
i dobra zabawa dopisywała wszystkim uczestnikom. W drugim tygodniu młodsza grupa pływała na niepołomickim basenie, starsza wyruszyła
na siedmiodniową wyprawę do Ochotnicy
Górnej, gdzie oderwała się od komputerów
i poznały wiele ciekawych form spędzania czasu
wolnego.

W roku 2016 w kategorii gimnazjum tytuł
MISTRZA ORTOGRAFII wywalczyła piórem
Katarzyna Jędrzejczyk – uczennica Gimnazjum
w Kłaju.

Dziękujemy serdecznie przybyłym Gościom
i cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy się
spotkać w tak licznym gronie.
Kinga Wilk

Jaskółkowe wspomnienia z ferii
Jak co roku we ferie wychowawcy z Placówki
Wsparcia Dziennego: ”Jaskółka” zorganizowali dla swoich podopiecznych niezapomniane
atrakcje.

Atrakcji naprawdę nie brakowało. Były turnieje
i zawody sportowe, wieczorne seanse filmowe,
konkursy, dyskoteki. Pogoda dopisała, więc
można było także udać się na długie spacery po
okolicy. Odwiedziliśmy pizzerię, Dom Kultury,
w którym wzięliśmy udział w warsztatach
krawieckich, florystycznych. Oglądaliśmy tam
wspaniałe przedstawienie o „Królewnie Śnieżce
i siedmiu Krasnoludkach”, a także wzięliśmy
udział w balu karnawałowym. Każdy z nas zrobił
sobie na nim fotkę z Kubusiem Puchatkiem
i Tygryskiem. Zimowisko było bardzo udane,
o czym świadczą uśmiechnięte i zadowolone
buzie naszych Jaskółkowiczów. Rodzice odbierając dzieci spod Placówki dziękowali nam za
zorganizowanie tego wyjazdu. A dzieci mówiły
– było super i już wielu z nich chce się zapisać
na kolejny wyjazd. Zimowisko zostało współfinansowane przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”, któremu serdecznie dziękujemy.
Wychowawcy i Jaskółkowicze

Ortograficzne

Ferie zimowe to idealna pora, aby trochę
odpocząć od szkoły, poleniuchować oraz
spędzić czas aktywnie, wesoło i atrakcyjnie.
Dlatego też w ferie Jaskółkowicze nie narzekali
na nudę. W pierwszy tydzień ferii dzieci pod
opieką wychowawców wybrały się na kulkowe
szaleństwo do Bochni oraz do kina na film:
„Dobry dinozaur”. Przygotowali przedstawienie
jasełkowe na dzień Babci i Dziadka. Dzieci
zapewnioną miały nie lada rozrywkę także
dzięki zabawom ruchowym połączonym z ry-

Pułapki

Po raz siedemnasty młodzież z naszej gminy
zmierzyła się z pułapkami polskiej ortografii.
12 lutego 2016 roku przedstawiciele gimnazjów z gminy Kłaj przystąpili do Gminnego
Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego.
Ortografia pełna jest niespodzianek. Niemal
w każdym polskim wyrazie czyhają pułapki,
dlatego
niełatwym
wyzwaniem
było
tegoroczne dyktando.
Uczestnicy w napięciu oczekiwali na moment
losowania i otwarcia koperty z tekstem dyktanda. Tegoroczny zestaw, w obecności komisji,
wylosowała uczennica z gimnazjum w Targowisku. Któż z nas bez wahania wskaże symbol
minionego stulecia, który okaże się się trwałym
dziedzictwem ludzkości? Pytania o dwudziesty
wiek stały się tematem przewodnim konkursu.

Następnie:
I miejsce zdobyła: Justyna Bogdanowicz –
Gimnazjum w Szarowie,
II miejsce - Martyna Zelewska – Gimnazjum
w Kłaju,
III miejsce - Oliwia Świętek – Gimnazjum
w Targowisku.
Konkurs ortograficzny wpisał się w tradycję
gminy i szkół. Sprzyja nie tylko rozwijaniu
świadomości ortograficznej uczniów, ale także
integruje młodzież. Wszystkim zwycięzcom
i uczestnikom gratuluję odwagi w pokonywaniu trudnego labiryntu polskiej ortografii.
Koordynator konkursu: Ewa Bułat

Plastyczne sukcesy uczennic
ze Szkoły Podstawowej
w Targowisku
Uczniowie świetlicy szkolnej w Targowisku
wzięli udział w XXIII Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.
Celem konkursu było rozbudzenie i poszerzenie
szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na
poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą jego
było zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno
krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie
w nim zachodzą.
Uczennice klasy II wykonując prace pod kierunkiem p. Urszuli Charyckiej-Nazaruk w kategorii
rysunek (wiek 7-8 lat) zdobyły:
II miejsce – Amelia Seweryn
wyróżnienie – Paulina Chudecka i Dominika
Mordarska
Organizatorami konkursu byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni”
Świnna, a patronat medialny objęła Gazeta
Żywiecka. Gratulujemy!
Urszula Charycka - Nazaruk
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OŚWIATA
Kasia Jędrzejczyk - uczennica kl. IIIa Gimnazjum
w Kłaju - najlepsza w "językowej corridzie"!
8 marca 2016 r. w Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły Niegowici została
przeprowadzona I edycja Powiatowego Konkursu Polonistycznego
„Z polszczyzną za pan brat”, któremu przyświecało hasło:
„Kochać Ojczyznę, to miłować język
Miłować język, to nie kalać go błędami”.
"Ideą tego przedsięwzięcia- adresowanego do uczniów kl. II i III gimnazjum- jest chęć propagowania wśród młodzieży poprawnej polszczyzny,
a także zachęcanie do zgłębiania tajemnic naszego języka, który jest nie
tylko bogaty, ale też trudny, bo pełen wyjątków. Dlatego też zadania,
z którymi przyszło się zmagać uczestnikom konkursu, dotyczyły zawiłości
z zakresu składni, fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i słownictwa. W tegorocznej edycji tej „językowej corridy” brała udział młodzież z pięciu gimnazjów powiatu wielickiego, udowadniając tym samym, że z polszczyzną
chce być za pan brat, pragnie doskonalić język ojczysty, zgłębiać jego
tajniki i dbać o czystość mowy polskiej." (źródło: strona internetowa
Gimnazjum w Niegowici).
Najlepszą w zmaganiach z polszczyzną okazała się uczennica Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju - KATARZYNA
JĘDRZEJCZYK, zajmując I miejsce. Kasi gratulujemy sukcesu oraz
godnego reprezentowania szkoły i gminy!
ZSO Kłaj

Sukcesy uczennic szkoły podstawowej
i gimnazjum w Kłaju w wojewódzkim
konkursie fotograficznym!

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez DOMY KULTURY w KRAKOWIE.
Tym razem DOM KULTURY PODGÓRZE zaprosił uczniów z całej małopolski
do przygotowania fotografii na konkurs "Zimy malowane". W rywalizacji
wzięło udział prawie 1000 fotografii. W kategorii klas IV-VI wyróżnienia
otrzymały: Małgorzata Snoch klasa VIa i Emilia Kołodziej klasa VIb.
W kategorii gimnazjum: I miejsce zdobyła Kamila Kaczmarczyk-Wójtowicz
klasa IIIa, a Joanna Snoch klasa IIa otrzymała wyróżnienie. W obu kategoriach byliśmy jedyną nagrodzoną Szkołą spoza Krakowa. Prace nagrodzonych uczennic znajdują się na pokonkursowej wystawie w MDK Podgórze.
Małgorzata Świętek - opiekun konkursu
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Wierzbowe cuda
Kontakt z naturą, praca, poczucie wspólnoty, pożyteczne spędzanie
wolnego czasu – to korzyści, jakie przyniosły warsztaty "Wierzba bez
granic" dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku.
Młodzież uczestniczyła w nich w dniach 7-9 marca 2016 roku. Ścinano
wierzbowe witki, sadzono wierzbę pod wierzbową aleję, przygotowywano
gałązki do wyplatania palm. Wspólna praca była okazją do budowania
więzi międzyludzkich i kontaktu z przyrodą.
Przygotowane witki posłużyły organizatorom jako materiał do budowania
palm wielkanocnych. Warsztaty o tej tematyce odbyły się w czwartek
w Wiejskim Domu Kultury pod kierunkiem pana Zbigniewa Urbańskiego,
twórcy najwyższych w Polsce palm wielkanocnych, mieszkańca Lipnicy
Murowanej.
Bardzo dziękujemy panu Jackowi Gądkowi oraz Stowarzyszeniu Rozwoju
Wsi Targowisko za zorganizowanie zajęć dla mieszkańców naszej miejscowości.
Patrycja Winzer

SAMODZIELNOŚĆ Marzec 2016

OŚWIATA
III Turniej Wrotkarski
20 marca na hali ZSO w Kłaju odbył się III Turniej Wrotkarski, w którym
udział brało 48 rolkarzy – 28 dzieci z naszej gminy i szkółki Kłaj Na
Rolkach oraz 20 ze szkółki rolkarskiej w Krakowie.
W tym roku, uczestnicy wystartowali w 2 konkurencjach: torze przeszkód
i jeździe indywidualnej na czas. Wszystkie zmagania obejmowały sześć
kategorii wiekowych, z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Robert Nowotny – III miejsce,
Patrycja Polak – II miejsce,
Kacper Balik - III miejsce,
Dla zwycięzców i wszystkich naszych rolkarzy wielkie gratulacje.
Do zobaczenia za rok, na kolejnych zawodach.
Renata Olszowska
ROL - KA

Po zaciętej i pełnej emocji rywalizacji wszyscy uczestnicy turnieju zostali
udekorowani dyplomem za udział, a dla najszybszych były medale,
podium i dyplomy.
Rolkarze z naszej gminy wypadli znakomicie i wykazali się doskonałą
techniką oraz szybkością.
Oto ich sukcesy:
Tor przeszkód:
Madzia Musiejowska – I miejsce,
Matylda Kaczmarczyk – II miejsce,
Karolina Broszkiewicz – III miejsce,
Dominika Mordarska – I miejsce,
Natalka Ryś – II miejsce,
Zuzanna Doroszkiewicz – III miejsce,
Maks Sroka – I miejsce,
Julek Piszczek –II miejsce,
Łukasz Wojciechowski – III miejsce,
Małgosia Musiejowska – I miejsce,
Anita Chwastek – II miejsce,
Wojtek Doroszkiewicz – I miejsce,
Filip Zasada – II miejsce,
Maciej Długosz – II miejsce,
Karol Sumara – III miejsce,
Patrycja Polak – II miejsce,
Kacper Balik - III miejsce.

St. Patrick`s Day w szkole podstawowej
w Kłaju
17 marca 2016r. w dniu Św. Patryka w Szkole Podstawowej w Kłaju
odbyły się klasowe konkursy realioznawcze połączone ze szkolną Akcją
Przedsiębiorczość – ST. PATRICK`S DAY.
W szkole dominował kolor zielony, śpiewaliśmy piosenki o św. Patryku i
Leprechaunie a także rozkoszowaliśmy się zielonymi smakołykami: zielone
naleśniki z czekoladą, zielone mufinki, zielone galaretki i hit dnia- tortilla.
Akcji Przedsiębiorczość każdego roku towarzyszą konkursy realioznawcze
szkolne lub klasowe. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę z j. angielskiego
o kulturę krajów anglojęzycznych. Głównym celem Akcji Przedsiębiorczość jest pozyskanie środków finansowych na pomoce dydaktyczne do
nauki j. angielskiego dostępnych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Pozyskane pieniądze z tegorocznej imprezy szkolnej zostaną przeznaczone na pomoce dydaktyczne do nauki j. angielskiego.
Organizatorzy
Uczniowie klas IV-VI Sp Kłaj
Oraz opiekun akcji Iwona Nowak

Jazda indywidualna:
Madzia Musiejowska - I miejsce,
Karolina Broszkiewicz – II miejsce,
Matylda Kaczmarczyk – III miejsce,
Natalka Ryś – I miejsce,
Dominika Mordarska – III miejsce,
Maks Sroka – I miejsce,
Julek Piszczek – II miejsce,
Szymon Długosz – III miejsce,
Małgosia Musiejowska – I miejsce,
Klara Broszkiewicz – II miejsce,
Wojtek Doroszkiewicz – I miejsce,
Filip Zasada – III miejsce,
Maciej Długosz – II miejsce,
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Warsztaty Wielkanocne w Bibliotece, czyli Wielkanocne cuda!
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju, jak to zwykle robi przed Świętami Wielkanocnymi, zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na warsztaty plastyczne,
w czasie których powstały fantastyczne dekoracje wielkanocne. Zajęcia zorganizowane zostały 9 oraz 16 marca.
Podczas pierwszego spotkania, wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem tworzyli własne, niepowtarzalne ozdoby: zajączki oraz oryginalne
kartki świąteczne wykonywane w wielu technikach i przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Środowe popołudnie, upłynęło w miłej, radosnej
atmosferze. Wszystkie prace uczestnicy zabrali ze sobą do domów, dzięki czemu na ich stołach i w koszyczkach pojawią się niepowtarzalne, własnoręcznie
wykonane ozdoby.
Kolejne warsztaty ozdób wielkanocnych w bibliotece były spotkaniem, które przeniosło wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione Święta Wielkiej
Nocy. Wspólna praca pozwoliła nam odczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
Wszyscy uczestnicy warsztatów z ogromnym zaangażowaniem samodzielnie tworzyli ozdoby i w efekcie spod rąk dzieci oraz ich mam, tatów i babć
wyszły prawdziwe cuda. W bibliotece zrobiło się świątecznie i kolorowo. Z tekturowych rurek po papierze toaletowym stworzyliśmy kolorowe zajączki.
Z kartonu powstały koszyczki, które każdy z uczestników warsztatów ozdobił tasiemkami, filcem, kolorowymi pomponami. W koszyczku swoje miejsce
znalazły malutkie styropianowe jajeczka i zajączki udekorowane cekinami, włóczką, wstążeczkami. Również tego dnia każdy uczestnik warsztatów wielkanocnych wykonaną przez siebie pracę zabrał do domu.
Kamila Polak
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KARTKA Z KALENDARZA
Gminny Dzień Dziecka
VI Bieg Rodzinny
4 czerwca 2016 roku
Zapraszamy wszystkie dzieci – te małe i duże
w sobotę 4 czerwca do centrum Kłaj!
Z nami nie będziesz się nudzić dlatego,
nie może Cię tu zabraknąć!
Więcej informacji już wkrótce!

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie
„Rolnik” w ZSCKR

Umiesz śpiewać lub
grać?
Nie
zwlekaj,
zgłoś się już dziś!

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu trwa nabór na bezpłatny, kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji R03 –
Rolnik.

Gminny Festiwal
muzykę”

Zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane
zdobyciem dodatkowych kwalifikacji umożliwiających ubieganie się o fundusze unijne.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie
się 20 uczestników.

Zapraszamy!

Program kursu kwalifikacyjnego będzie realizowany systemem zaocznym tj. zjazdy dwudniowe (piątek-sobota) co dwa tygodnie przez trzy
semestry.
Planowany termin
wrzesień 2016 roku.

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Serdecznie zapraszamy do udziału we
wszelkich
wydarzeniach kulturalno-sportowych
organizowanych na terenie gminy Kłaj.
Na stronie Urzędu Gminy: www.klaj.pl
znajduje się kalendarz imprez, dzięki
któremu możesz być na bieżąco
z informacjami o tym co dzieje się
w naszej gminie.
Zapraszamy!

rozpoczęcia

kursu

to

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i będzie
przygotowany do przystąpienia do egzaminu
OKE potwierdzającego kwalifikacje w zwodzie
Rolnik.
Podczas trzysemestrowego kursu uczestnik
pogłębi swoją wiedzę z zakresu:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn
i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów roślinnych i zwierząt gospodarskich;
4) analizy opłacalności produkcji rolniczej.
Więcej informacji na temat kursu pod numerem
telefonu (18) 266 27 71 w godzinach 8:00-15:00
lub na stronie: www.zsckr.nowytarg.pl

Rajd Pieszy – Szlakami
młodzieńczych wędrówek
Karola Wojtyły w Beskidzie
Niskim
Wysowa 2016
Zapraszamy młodzież z Powiatu Wielickiego na
wspólny wyjazd do Wysowej.
Termin wyjazdu: 15-17 czerwca 2016 roku.
Uzyskać więcej informacji oraz zapisać można
się pod numerem: 602 588 483.
Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy
„Alfa” przy wsparciu Powiatu Wielickiego oraz
Gminy Kłaj.

Artystyczny: „Kochamy

Zapraszamy:
Dzieci przedszkolne, szkolne oraz młodzież
gimnazjalną i ponad gimnazjalną działającą
w szkołach, świetlicach, placówkach kulturalno-oświatowych oraz niezrzeszonych z terenu
gminy Kłaj.
Czekamy na solistów lub zespoły wokalne.
Zgłoszenia należy dokonywać do dnia:
20.05.2016 r. pocztą, faxem, mailem lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Urząd Gminy Kłaj
32-015 Kłaj 655
fax.(12) 284-11-33
stowarzyszeniegminyklaj@interia.eu
promocja@klaj.pl
Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie
się z regulaminem oraz prawidłowe wypełnienie i złożenie w terminie do dnia 20.05.2016 r.
wypełnionej karty zgłoszenia, która dostępna
jest na stronie internetowej www.klaj.pl
Organizator:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Zadanie współfinansowane przez Gminę Kłaj.

„Kulturetka” –
bliżej biblioteki

czyli

Serdecznie zapraszamy do lektury nowej
publikacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaj
pn. „Kulturetka”.
„Kulturetka” to kwartalnik, w którym znajdują
się wszystkie informacje dotyczące działalności
Gminnej Biblioteki (oddział Kłaj, Szarów oraz
Brzezie). To również zapowiedzi wszelkich
planowanych bibliotecznych przedsięwzięć.
Coś dla siebie znajdą również dzieci.
Redaktor naczelną jest Kamila Polak, kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.
Kontakt z redakcją:
biblioteka_klaj@poczta.onet.pl
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KARTKA Z KALENDARZA
XV Małopolski Gwiaździsty Rowerowy Zlot
Rodzinny
21 maja 2016
Kłaj
Więcej informacji już niebawem na:
www.klaj.pl oraz na Facebooku Gminy Kłaj.

DOŁĄCZ DO NAS!
PRZEKAŻ NAM 1 % PODATKU!
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Dobro Dziecka”
zwraca się ogromną prośbą o przekazanie na jego rzecz

1% podatku.
Nr KRS 0000057765
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” :
• nieprzerwanie od 2001 r. poprzez swoje działania wspomaga osoby niepełnosprawne, osoby ubogie i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Gminy
Kłaj i Powiatu Wielickiego,
• od 2002 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu. Odbywają się
tam obecnie zajęcia dla 38 osób niepełnosprawnych,
• wspomaga rodziny ubogie poprzez dystrybucję żywności w ramach Programu
FEAD,
• wspiera i współpracuje ze Spółdzielnię Socjalną „Krok do przodu”,
• integruje osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez okolicznościowych, wycieczek i projektów.

Zapraszamy na zajęcia
Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy
UTW na nowe, ciekawe wykłady.

Zapraszamy!
Kolejne zajęcia:
• 10 kwietnia o godzinie 17:00, F. Veber „Kolacja
dla Głupca” – Tetr szkolny
• 18 kwietnia o godzinie 18:00, Spotkanie
z Wiesławą Borczyk
• 25 kwietnia o godzinie 18:00, „Bezpieczne
Finanse”
• 18 maja o godzinie 18:00, „Kolory Peru” –
Karolina Moll
• 30 maja o godzinie 18:00, „Religie Świata” –
Siostra Halina Moll
• 13 czerwca o godzinie 18:00, „Ruch to zdrowie”
– Anna Szeląg
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Zapraszamy!

Klub Czytelnika zaprasza
na spotkanie z iluminatorką Barbarą Bodziony
15 kwietnia 2016 roku
o godz. 17.00
Jeśli zachwycacie się pięknem liter kreślonych
przez średniowiecznych skrybów, misternym
zdobieniem dekoracji malarskich, niezwykłą
fantazją iluminatorów i jeśli marzy Wam się
tworzenie podobnych dzieł, to zapraszamy do
biblioteki w dniu 15 kwietnia 2016 r. na
spotkanie z Panią Barbarą Bodziony.
Znakomita iluminatorka, absolwentka Wyższego Europejskiego Instytutu Iluminacji i Manuskryptów we Francji oraz historii sztuki na UJ,
opowie nam o rodzajach ksiąg iluminowanych,
o funkcjonowaniu średniowiecznych skryptoriów i bibliotek. Zaprezentuje również swoje
prace. Spotkanie odbędzie się w ramach Klubu
Czytelnika działającego przy naszej bibliotece.

Spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską
15 kwietnia, godz. 11.30 w Filii bibliotecznej w Szarowie
15 kwietnia w Filii bibliotecznej w Szarowie
w Wiejskim Domu Kultury będziemy gościć
Renatę Piątkowską - autorkę znanych i lubianych książek dla dzieci.
Pisarka jest laureatką wielu prestiżowych
nagród a kilka z jej książek zostało wpisanych na
Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta
Dzieciom.
W jej książkach można odkryć wiele ciekawych
postaci, przygód, ale przede wszystkim można
się czegoś nauczyć, pośmiać się, popłakać
i świetnie bawić.
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KARTKA Z KALENDARZA
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonować będzie w budynku Urzędu Gminy Kłaj w pokoju nr 002 (parter – Dziennik Podawczy) w wymiarze
5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Poniedziałek: od godz. 16:30 do 20:30
Wtorek: od godz. 15:00 do 19:00
Środa: od godz. 15:00 do 19:00
Czwartek: od godz. 15:00 do 19:00
Piątek: od godz. 15:00 do 19:00
W dniach ustawowo wolnych od pracy gdy Urząd Gminy będzie zamknięty, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Fundacja Cognosco ul. Wrocławska 31/6, 30-011 Kraków. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji Cognosco jest
Radca Prawny Pan Tomasz Ruman.
Fundacja Cognosco przedstawiła listę następujących osób do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Urzędu Gminy Kłaj:
Pan Michał Pichór - Radca Prawny
Pan Krzysztof Zdankiewicz - Radca Prawny
Pani Małgorzata Kwerka - Radca Prawny
Pan Tomasz Jarczyk - Radca Prawny
Możliwy jest również dyżur osób zastępujących spełniających wymogi stawiane prawnikom w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonu 12 289-19-51 Tadeusz Luraniec lub 12 289-19-59 Irena Dubiel w Starostwie Powiatowym
w Wieliczce.
Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby fizyczne, które:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia lub
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa lub
• nie ukończyły 26 lat, lub
• ukończyły 65 lat, lub
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Powiatu Wielickiego oraz Gminy Kłaj
do uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą
„Historia i Kultura wczoraj i dziś – Szlakiem Piastowskim”
w dniach od 24.05 do 28.05. 2016 r.
Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury i dawnej historii ziem polskich w okresie panowania Piastów i formowania mocnej struktury państwa
polskiego 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 oraz polityką i potęgą państwa Piastów.
Wyjazd do Gołuchowa, Trzemeszna, Strzelna, Kruszwicy, Mogilna, Gniezna i Ostrowa Lednickiego ma zapoznać uczestników zadania z prastarą polską
historią i kulturą oraz z miejscami, które na trwałe wpisały się do historii polskiej kultury, słynące z unikatowej architektury oraz arcydzieł sztuki i pamiątek
klasy światowej.
Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym Urzędu 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 kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decyduje termin zgłoszenia (zapisy od 8 kwietnia do 10 maja 2016 r.).
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