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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Gminny Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to szczególny dzień, który celebrowany jest na całym
świecie, a jego idea jest wszędzie niezmienna – uszczęśliwiać wszystkie
dzieci. W naszej gminie swoje święto dzieci obchodziły 3 czerwca. Tego
dnia centrum Kłaja zamieniło się w park rozrywki dla najmłodszych.
W pierwszym punkcie, bogatego programu rozstrzygnięty został konkurs
pn. „Nie pal w piecu byle czym”, który organizowany był przy współpracy
Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce. W imieniu władz powiatowych nagrody wręczyła – Pani Jadwiga Skoczek. Przeprowadzona
została również akcja edukacyjna „W obronie czystego powietrza”, a szczegóły na temat szkodliwości smogu przedstawił Koziołek Matołek ze studia
teatralnego „Krak-Art”. Mnóstwo okrzyków radości słychać było gdy z nieba spał deszcz słodkości po wspólnym zniszczeniu papierowego smogu.
Ogromną popularnością cieszyły się dmuchańce, chodzenie po linie oraz
na szczudłach, wyścigi w workach, balonowe zwierzęta, malowanie
twarzy. Plac przy ośrodku zdrowia zamienił się również w staw, w którym
dzieci łowiły rybki, a to jak się może wydawać - wcale nie było takie łatwe.
Drewniane rybki wychodowane zostały w stolarskim warsztacie przez
Pana Roberta Skibę z Targowiska. Nie mniejszym zainteresowaniem
uczestników imprezy cieszyła się plenerowa gra w kółko i krzyżyk, do
których podstawy zrobił i ofiarował Pan Tadeusz Mirek z Kłaja.
Towarzystwo rozruszało się podczas plenerowej zumby, którą poprowadziła Pani Natalia Szostak. Ciekawe, choć wcale niełatwe układy, nie
sprawiły dzieciom najmniejszego problemu. Zachwyt budził także pokaz
gimnastyczny z elementami szermierki w wykonaniu uczestników zajęć
prowadzonych przez Panią Olgę Ryczek - Sport Futura.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, strażakom oraz prowadzącemu – Panu Krzysztofowi Balikowi, którzy przyczynili się do osiągnięcia
sukcesu przy organizacji tego szczególnego wydarzenia.
Sponsorzy Gminnego Dnia Dziecka:
Delikatesy Centrum,
Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
Firma Firma Handlowa Jax z Wieliczki- Tadeusz Sikora,
Park Wodny Kraków,
Leszek Rajtarski z Brzezia,
Agata i Robert Skiba,
Radna Elżbieta Baja,
Radna Ewa Puścizna,
Radna Renata Gądek,
Radny Dariusz Łyszkowicz,
Radny Krzysztof Balik,
Radny Jan Płachno,
Radny Andrzej Kuczko,
Radny Jerzy Czubak,
Radny Wojciech Wilk,
Radny Marcin Kowalczyk,
Sołtys Monika Gaj,
Sołtys Kazimiera Olchawska,
Sołtys Andrzej Włodek,

Przedsięwzięcie stało się doskonałą okazją do wręczenia nagród w Gminnym Festiwalu Artystycznym „Kochamy muzykę 2” organizowanym przez
Radę Sołecką oraz Sołtys Kłaja – Panią Annę Konieczną. Za talent, stres
i liczne próby dzieci oraz młodzież nagrodzone zostały gromkimi brawami
oraz cennymi nagrodami.
Gdy od szaleństw zabrakło siły, naładować energię dzieci mogły przekąską
przygotowaną przez Delikatesy Centrum. Pyszne kiełbaski, drożdżówki,
lody oraz jabłka każdemu smakowały. Czymże byłby dzień dziecka bez
waty cukrowej, do której ustawiła się gigantyczna kolejka. Na zakończenie,
specjalną niespodziankę przygotowali strażacy z OSP Kłaj. Skąpane w strażackiej pianie dzieci nagrodziły organizatorów malującym się na ich
twarzy zadowoleniem.
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Sołtys Anna Konieczna,
Sołtys Krystyna Wyporek,
Tadeusz Mirek z Kłaja,
Firma Olatex International,
Wrzosowisko – Sklep ogrodniczy, Barbara Budzyn.
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek,
Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, Starostwo Powiatowe w Wieliczce oraz Spółdzielnia Handlowo –
Usługowa Delikatesy Centrum.
Oliwia Bieda
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BIEG RODZINNY
Trzy, dwa, jeden… start!
Przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli, rodzice z wózkami, profesjonaliści czy amatorzy… każdy mógł wziąć
udział w VII Biegu Rodzinnym, który odbył się 18 czerwca.
Tegoroczna edycja imprezy ze względów bezpieczeństwa, z centrum Kłaja przeniesiona została do Puszczy Niepołomickiej. Tu właśnie
mieszkańcy gminy mogli spędzić niedzielne południe w rekrecyjno – sportowy sposób. Ponad 100 osób stanęło na linii startu aby spróbować swoich sił w zawodach wrotkarskich oraz biegowych. Imprezę sportową rozpoczęto od „II Pucharu Małopolski we Wrotkarstwie Szybkim”, w którym udział brali sportowcy Krakowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich oraz Klubu Optima. Zawodnicy wystartowali w poszczególnych kategoriach wiekowych na dwóch dystansach: Junior B, Junior C - na dystansie 3 km, a Junior D, Junior E, Junior F - na dystansie
1400 metrów. Wyłonienie tych najzwinniejszych nastąpiło tuż przed rozpoczęciem zawodów dla mieszkańców naszej gminy, którzy jeździli i biegali w 6 kategoriach wiekowych.
Najbardziej emocjonujące były dwie ostatnie konkurencje: bieg przedszkolaka oraz rodziców z wózkami, a do biegu mobilizowała wszystkich prowadząca całą imprezę – Renata Olszowska.
Po zakończeniu rywalizacji sportowych przyszedł czas na podsumowanie wyników i ulubiony punkt programu, czyli wręczenie medali
oraz nagród. Cenne upominki ufundowane przez sponsorów wręczył gospodarz gminy i inicjator imprezy – Zbigniew Strączek.
Sponsorami 7. Biegu Rodzinnego byli:
Wójt Gminy Kłaj,
Delikatesy Centrum,
MPGO,
Park Wodny,
Maciej Laskowicz – Naprawa sprzętu komputerowego,
Leszek Rajtarski,
Julian Terczyński – Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe,
Justyna i Tomasz Przybylscy,
Agencja Reklamowa „Nawigator”,
Grzegorz Chudzicki – Auto Serwis Mechanika.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom, OSP Kłaj, Nadleśnictwu Niepołomice oraz Pogotowiu Ratunkowemu z Niepołomic za okazaną
pomoc w organizacji.
Oliwia Bieda
Lista zwycięzców znajduje się na stronie: www.klaj.pl
Organizatorzy:
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„W kręgu kaligrafii i iluminacji”

Wymień piec na nowy i wygraj rower!

Projekt „W kręgu kaligrafii i iluminacji” Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłaju uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Gmina Kłaj organizuje konkurs pn. „Wymień piec na nowy”, w którym do wygrania jest rower górski.

Projekt jest skierowany do odbiorców w różnym wieku i ukierunkowany na poznanie dorobku iluminatorskiego i kaligraficznego w jego różnych odcieniach. Składa się z cyklu wyjazdów do miejsc,
które w swoich zbiorach posiadają pięknie iluminowane i kaligrafowane księgi rękopiśmienne, inkunabuły i druki, takich jak Muzeum
Narodowe w Krakowie Oddział Sukiennice- Podziemia, Biblioteka
Jagiellońska, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Opactwo Sióstr
Benedyktynek w Staniątkach.
Kolejnym etapem będą warsztaty kaligrafii i iluminacji odbywane
pod okiem jednych z najlepszych w Polsce współczesnych
mistrzyń kaligrafii i iluminacji i w oparciu o wzory zaczerpnięte
z dawnych ksiąg, m.in. "Biblii Leopolity", czy "Polonii" M. Kromera.
Podczas warsztatów uczestnicy będą wykorzystywać techniki
zdobnicze takie, jakich używano w dawnych wiekach. Ukończone
prace jako czasowa wystawa zostaną zaprezentowane szerokiej
publiczności w Izbie Regionalnej w Kłaju.
Ofertę uzupełni cykl otwartych prelekcji w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kłaju dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów
poświęconych szeroko pojętej tematyce dawnej książki.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kamila Polak

Jak zgłosić się do konkursu? To banalnie proste!
Chęć uczestnictwa w Konkursie zgłasza się składając
do dnia 31 sierpnia 2017 r.
do godz. 15:00 wypełniony
Formularz
konkursowy
wraz z dołączoną kopią
faktury za zakup nowego
pieca węglowego lub
gazowego, zakupionego w okresie od 1.01.2016 r. do 31.08.2017 r.
Pamiętaj, że aby wziąć udział w konkursie musisz okazać oryginał
faktury za zakup pieca.
Chcesz wziąć udział w konkursie? Przeczytaj prędko regulamin
i pędź do sklepu po nowy piec!
Regulamin oraz Ankieta zgłoszeniowa znajdują się na: www.klaj.pl

Informacja dotyczy właścicieli lub
opiekunów psów lub innych zwierząt
domowych
Gmina Kłaj informuje:

Ważna informacja dla Mieszkańców
Targowiska
Szanowni Państwo!
Zostaliśmy poinformowani, że w skrzynkach pocztowych mieszkańcy Targowiska znajdowali kartki z żądaniem wpłaty kwoty 20 zł
na upominek - nagrodę dla dziecka. Informacja była podpisana:
Rada rodziców zerówki. Po zweryfikowaniu tej wiadomości
pragniemy przekazać, że rada rodziców oddziału zerowego Przedszkola w Targowisku nigdy takiej prośby nie kierowała do mieszkańców. My - rada pedagogiczna ZSO w Targowisku wraz z dyrektorem i radą rodziców odcinamy się kategorycznie od takiego
działania. W związku z tą fałszywą informacją prosimy o przekazanie naszego stanowiska mieszkańcom, którzy nie mają dzieci
w szkole.
Z wyrazami szacunku,
Władysława Kozień
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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 / zwierzę powinno być
należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego/.
2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu,
w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub
innych zwierząt.
3. Poza własną posesją psy powinny być wyprowadzane tylko na
smyczy.
Naruszenie w/w postanowień regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłaj stanowiącego załącznik do
uchwały Rady Gminy Kłaj Nr VII/37/2003 z dnia 31.03.2003 r.
spowoduje nałożenie kary grzywny przewidzianej w kodeksie.
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Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
proszę o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na niekontrolowane rozprzestrzenianie się barszczu Sosnowskiego – rośliny niezwykle
zagrażającej zdrowiu i życiu. Apeluję do właścicieli nieruchomości, na których rośnie ten gatunek, o czynny udział w jego zwalczaniu.
Barszcz Sosnowskiego jest ro roślina szczególnie groźna dla małych dzieci jak również jest niebezpieczna dla wszystkich ze względu na właściwości parzące. Roślina ta należy do gatunków inwazyjnych, które zadomowiły się w naszych warunkach. Rozprzestrzenia się na terenach,
na których zaniechano użytkowania rolniczego, ale również na skrajach pól, blisko zakrzaczeń i zadrzewień.
Szczególną ostrożność należy zachować przy zwalczaniu tego gatunku. Żadna część ciała nie może być narażona na bezpośredni kontakt
z rośliną. Konieczne jest zakładanie kombinezonów, rękawic i okularów ochronnych.
Osoby, które biorą udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego prosimy zapoznać się z informacją Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
Uszkodzenia i szkodliwość
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowo włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą.
Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogodny
i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie
gojące się rany i długo nie znikające blizny oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci. Ta
negatywna cecha barszczu Sosnowskiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu.
Jak zwalczać?
Metoda mechaniczna jest najprostszą metodą zwalczania rośliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie jesienią roślin jednorocznych. Termin
jesienny należy uznać za najlepszy, ponieważ w tym okresie najłatwiej jest rozpoznać ten gatunek po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym ich usuwaniu (dłońmi w rękawicach) przy pomocy motyk, bądź też specjalistycznego sprzętu. Barszcz
Sosnowskiego można także niszczyć mechanicznie w drugim roku wegetacji, gdy wyrastają pędy. Zbiegi te koniecznie należy wykonywać
przed owocowaniem, a najkorzystniej tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegów wykaszania. Należy jedna wziąć pod uwagę fakt,
że im wyżej koszone są rośliny, tym większe jest prawdopodobieństwo odrastania nowych baldachów na niższych piętrach. Do tego zjawiska dochodzi masowo wówczas, gdy usuwane są tylko same baldachy. Ponadto koszenie sprawia, iż rośliny barszczu „stają się” wieloletnie.
Pozbawione możliwości wydania pędów generatywnych, ciągle dążą do wydania kwiatostanu. Całkowite wyeliminowanie roślin polega
na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. W takiej sytuacji, w pewnym momencie można przejść na walkę chemiczną, którą
w określonych przypadkach można wykorzystać jako jedyną i podstawową metodę.
Do chemicznego zwalczania barszczu Sosnowskiego zalecany jest tylko jeden herbicyd Perzocyd 280 SL, zawierający w składzie glifosat.
Preparat ten m.in. jest polecany do punktowego zwalczania barszczu. Zabieg opryskiwania należy wykonać cieczą użytkową o stężeniu 5%
(5L środka na 100L wody). Pozostałe herbicydy, zawierające w swoim składzie glifosat, nie są zalecane do bezpośredniego zwalczania
barszczu, natomiast można z nich skorzystać, jako że są to środki nieselektywne, służące do zwalczania zbędnej roślinności. W miejscach,
na których doszło do rozsiania się nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3 do 4 lat (zgodnie z żywotnością nasion). Zabiegi opryskiwania można wykonać w trzech terminach:
- wiosną do połowy maja, na siewki (do fazy rozety),
- wczesnym latem, do czerwca, w okresie wytwarzania pędów kwiatowych, do początku kwitnienia,
- późnym latem do jesieni, gdy rośliny osiągają fazę dobrze rozwiniętej rozety (wysokość roślin od 15 do 35 cm),
- późnym latem do jesieni, na osobniki wieloletnie, gdy rośliny zaczynają gromadzić substancje pokarmowe w korzeniach.
Roundup 360 SL lub inne preparaty oparte na glifosacie zalecane są w dawkach 4,5 do 8L/ha. Dawki niższe stosuje się podczas wiosny oraz
późnym latem i jesienią na rośliny barszczu w fazie silnie rozrośniętych rozet. Dawki najwyższe zalecane są na dorosłe rośliny, które zaczynają wchodzić w okres spoczynku wegetacyjnego. Stosowanie środka Roundup 360 SL powoduje osłabienie siły kiełkowania nasion.
Dlatego późne zabiegi nie tylko osłabiają lub niszczą wieloletnie rośliny barszczu, ale także osłabiają zdolność kiełkowania nasion. Dawki
pośrednie, około 6 L/ha, stosuje się na jednoroczne rośliny wchodzące w okres kwitnienia lub rośliny osłabione poprzednim zabiegiem.
Kazimierz Adamczewski
Adam Paradowski
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KOMUNIKAT
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju uprzejmie informuje wszystkich Klientów, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłaj
nr XXXII/221/2017 z dnia 01.06.2017 r. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kłaj.
Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj obowiązującej na terenie Gminy Kłaj w okresie
od 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.:
TARYFA OPŁAT
za zbiorowe dostarczanie wody
obowiązująca w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o
od dnia 01.07.2017 – 30.06-2018 r.
Dostarczanie wody:
Grupy taryfowe

Ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę wg grup taryfowych:

*W przypadku gdy GPK Sp. z o.o. Kłaj świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, opłata za usługę odczytu i rozliczenia
pobierana jest tylko z jednego tytułu.
TARYFA OPŁAT
za zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązująca w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
od dnia 01.07.2017 – 30.06.2018 r.
Odprowadzanie ścieków:
Grupy taryfowe
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Cena i stawki opłat za odprowadzanie ścieków wg grup taryfowych:

*W przypadku gdy GPK Sp. z o.o. Kłaj świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, opłata za usługę odczytu i rozliczenia pobierana jest tylko z jednego tytułu.
Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Komentarz:
Stawki netto dotychczas obowiązujących taryf dla odbiorców indywidualnych:
Cena za 1m3 wody – 3,98 zł.
Cena za 1m3 ścieków – 6,37 zł.
Opłata za odczyt i rozliczenie oraz utrzymanie w gotowości urządzeń wod-kan – 4,80 zł. za jeden miesiąc (okres rozliczeniowy dla odbiorców indywidualnych wynosi 2 miesiące, czyli za okres rozliczeniowy opłata wynosi 2x4,8 = 9,60 zł.)
Stawki obowiązujące od dnia 01.07.2017 do 30.06.2018 r.:
Cena za 1m3 wody – 3,98 zł. (bez zmian)
Cena za 1m3 ścieków – 6,37 zł. (bez zmian)
Opłata za odczyt i rozliczenie – 6,80 zł. za okres rozliczeniowy (2 miesiące)
Opłata za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych - 2,00 zł. za miesiąc (za dwumiesięczny okres rozliczeniowy 2x2,00 = 4,00 zł.)
Opłata za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 2,20 zł. za miesiąc (za dwumiesięczny okres rozliczeniowy 2x2,20 = 4,40 zł.)
Przy opłacie za odczyt, rozliczenie oraz utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych następuje podwyżka, która kształtuje się
następująco:
- do tej pory było 9,60 zł. za okres rozliczeniowy (2 miesiące) bez względu na to, czy odbiorca był podłączony do wody i kanalizacji, czy tylko do jednego
z nich (woda lub kanalizacja).
- obecnie opłata będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy ktoś korzysta z obu mediów (woda i kanalizacja), czy też tylko z jednego z nich (woda lub
kanalizacja) tzn.:
- dla mieszkańców podłączonych do wodociągu i kanalizacji opłata będzie wynosiła w okresie rozliczeniowym (2 miesiące): odczyt rozliczenie
+ 2 x utrzymanie w gotowości urz. wodociągowych + 2 x utrzymanie w gotowości urz. kanalizacyjnych tj.: 6,8+4+4,4 = 15,20 zł. netto za okres rozliczeniowy (2 miesiące).
Wzrost: 15,20-9,60 = 5,60 zł. netto za okres rozliczeniowy
- dla mieszkańców podłączonych tylko do wodociągu opłata będzie wynosiła w okresie rozliczeniowym (2 miesiące): odczyt rozliczenie + 2 x utrzymanie
w gotowości urz. wodociągowych tj.: 6,8+4 = 10,80 zł. netto za okres rozliczeniowy (2 miesiące).
Wzrost: 10,80-9,60 = 1,20 zł. netto za okres rozliczeniowy
- dla mieszkańców podłączonych tylko do kanalizacji opłata będzie wynosiła w okresie rozliczeniowym (2 miesiące): odczyt rozliczenie + 2 x utrzymanie
w gotowości urz. kanalizacyjnych tj.: 6,8+4,4 = 11,20 zł. netto za okres rozliczeniowy (2 miesiące).
Wzrost: 11,20-9,60 = 1,60 zł. netto za okres rozliczeniowy
Dla pozostałych odbiorców (grupa G2W i G2S) ceny za 1m3 wody i ścieków również pozostają bez zmian, natomiast opłaty za odczyt, rozliczenie
i utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych analogicznie jak dla odbiorców indywidualnych.
Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju
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Obowiązujące terminy w podatku od
spadków i darowizn
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w ramach akcji infor-

Jeżeli podatnik nie spełnia warunków do zastosowania całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn termin płatności
podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji
organu podatkowego.

macyjnej przypomina o terminach występujących w podatku od
spadków i darowizn.

Podstawa prawna: art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 710 ze zm.)

W przypadku nabycia spadku
spadkobiercy

należący

do

kręgu najbliższej rodziny spad-

Ewa Paździora
Ekspert skarbowy w US Wieliczka

kodawcy, a więc małżonek,
zstępny (np. córka), wstępny

180. Rocznica urodzin Władysława
Żeleńskiego - uroczystość w Grodkowicach

(np. ojciec), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha mogą korzystać
z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku. Warunkiem jest
zgłoszenie nabycia spadku na druku SD-Z2 do urzędu skarbowego
w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia

Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew

stwierdzającego nabycie spadku. Nie należy mylić daty ogłoszenia

Strączek oraz Fundacja im.

postanowienia z datą jego uprawomocnienia.

Władysława

Żeleńskiego

zapraszają 6 lipca o godz.
W przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia termin

18.00 do Pałacu Żeleńskich

6 miesięcy liczony jest od dnia spisania aktu poświadczenia

w

dziedziczenia.

okolicznościowe spotkanie

Grodkowicach

na

związane z przypadająca
Niekiedy podatnik dowiaduje się o nabyciu spadku z opóźnieniem

na ten dzień 180. rocznicą

na przykład, gdy przebywa za granicą. W takiej sytuacji nadal ma

urodzenia naszego naro-

prawo do zwolnienia, jeżeli zgłosi nabycie spadku w terminie

dowego

6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o jego nabyciu oraz

WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO, pochodzącego z Grodkowic.

uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia takiej wiadomości.

Uroczystość rozpocznie się wysłuchaniem uwertury koncerto-

Całkowite zwolnienie z podatku od spadku dla członków najbliż-

wej na orkiestrę "W Tatrach" W. Żeleńskiego oraz krótkim wykła-

szej rodziny nie dotyczy spadków nabytych przed dniem 1 stycznia

dem nt. biografii i twórczości kompozytora.

kompozytora

2007 r.
W dalszej części programu - prezentacja jubileuszowego kalendaWyżej opisane zwolnienie z podatku dotyczy także nabycia rzeczy

rza poświęconego Żeleńskiemu, ilustrowanego archiwalnymi

lub praw majątkowych w drodze umowy darowizny. Termin do

fotografiami oraz promocja nowo wydanej płyty z jego pieśniami

zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia darowizny na druku

i duetami wokalnymi w wykonaniu MARTY TRYBULEC i WITOLDA

SD-Z2 wynosi 6 miesięcy i liczony jest od dnia zawarcia umowy

WRONY.

darowizny. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od
darowizny jest zachowanie terminu, a w przypadku gdy przedmio-

180. rocznica urodzin kompozytora zbiegła się z ważną światową

tem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, obdarowany

nagrodą jaką otrzymała w tym roku jego opera "Goplana": przyzna-

musi udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na

no jej Operowego Oskara (International Opera Awards) w kategorii

rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony

"Dzieło odkryte na nowo".

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

10

SAMODZIELNOŚĆ Czerwiec 2017

OŚWIATA
Międzynarodowe Spotkanie Szkół Partnerskich Projektu
„Mind Mapping And Multiple Intelligence For Primary Education”
W Ramach Programu Erasmus+ 2015-2018
W dniach 21-26 maja 2017 odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szarowie kolejne międzynarodowe spotkanie szkół
partnerskich z Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Rumunii w ramach projektu "Mind Mapping and Multiple Intelligence for
primary education" w programie Erasmus+ realizowanym w latach 2015-2018.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół partnerskich:
• 4 nauczyciele: Makris Nikolaos, Diamantidou Vaia, Drougkas Argyrios, Karagianni Ioanna; 1 uczeń: Kralli Anastasia oraz 1 rodzic: Kalomoiri
Zacharoula ze szkoły 61st Primary School of Thessaloniki w Grecji
• 3 nauczyciele: Saccocci Donatella, Baccheschi Siomonetta, Zarrillo Maria Rosaria Ann; 2 uczniowie: Nigido Mattia, Maglietta Arianna oraz
2 rodziców: Rossi Sabrina, Carbosiero Monica ze szkoły Istituto Comprensivo “Grosseto 1” Alberto Manzi we Włoszech
• 2 nauczyciele: Célita Maria Pereira Leitão, Ana Cristina de Almeida Fernandes oraz 2 uczniowie: Ricardo Fernandes Paiva, Simão Pedro
Morais Fonseca ze szkoły Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira – Armamar w Portugalii
• 3 nauczyciele: Yaşar Battal, Nazlı Dönmez, Özlem Güven; 2 uczniowie: Derin Yıldız, Murat Can Yurdakul oraz 2 rodziców: Ramazan Yurdakul,
Fatmagül Yıldız ze szkoły SEFKAT ILK OKULU w Turcji
• 5 nauczycieli: Marioara Secheli, Adela Gabriela Muresan, Adela Timis, Ioana Cira, Emilia Bidica oraz 2 uczniowie: Denisa Timis, Tania Pupeza
ze szkoły Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Nasaud w Rumunii
Program naszego spotkania był ściśle związany z celami i założeniami naszego projektu i tematyką spotkania – teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera- ukierunkowaniem ucznia na różne drogi uczenia się, w tym na rozwijanie zdolności naukowo – badawczych.
W poniedziałek, tj. 22 maja o godz. 9.00 wszyscy uczestnicy projektu przybyli na halę gimnastyczną, gdzie otrzymali teczki z harmonogramem spotkania w Polsce, długopisy z logo Erasmus+, identyfikatory oraz magnesy z logo naszego projektu. O godz. 9.30 nastąpiło uroczyste otwarcie spotkania projektowego przez panią Dyrektor Marzenę Czyż oraz nauczycieli kierujących projektem ze strony polskiej. Po nim
nastąpiły różnorodne występy artystyczne: tańce, śpiewy, pokazy, przedstawienia. Uczniowie klas sportowych oraz gimnazjalistki zaprezentowali rock and roll akrobatyczny w najwspanialszym wydaniu. Nie zabrakło także pokazów technik karate. Przedstawieniem anglojęzycznym pt. "Legendy Krakowa" uczniowie klasy VIa umożliwili gościom poznanie naszego regionu i jego kultury. Wspaniałym doznaniem
był również występ grupy taneczno-wokalnej z Dobczyc w przepięknych, regionalnych strojach. Gimnazjaliści przedstawili polskie tańce
narodowe, takie jak: Polonez, Kujawiak, Oberek, Krakowiak. Nie zabrakło także współczesnych rytmów. Piosenką „Oczy zielone” utalentowana młodzież z Dobczyc rozbawiła i rozśpiewała całą publiczność. O godzinie 10.30 zorganizowano dla wszystkich gości zwiedzanie
szkoły w towarzystwie naszych uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w klasach przygotowanych
i udekorowanych w kolorach narodowych naszych partnerów. Goście spotkali się z uczniami i mogli wejść na dowolne lekcje, które akurat
trwały w momencie wizyty. Zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach. Po krótkiej przerwie grupa projektowa udała się do Państwa
Agnieszki i Mariusza Wróbel na warsztaty plastyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Świat przyjaciół”. W prawdziwie rodzinnej
atmosferze uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wykonywali pamiątkowe prace w barwach swojego kraju. Wspierali ich mocno
Państwo Agnieszka i Mariusz oraz nasi uczniowie. Wielką niespodzianką dla koordynatora projektu Nikolaosa Makris i twórcy logo projektu
Nazlı Dönmez było wręczenie wykonanych przez Stowarzyszenie „Świat przyjaciół” drzewek z logo naszego projektu. Po zakończeniu zajęć
plastycznych uczniowie z 5 krajów zostali zaproszeni do domów polskich rówieśników. Dzięki gościnności rodziców naszych uczniów
dzieci te miały okazję poznać życie przeciętnej polskiej rodziny, jej zwyczaje. Dorośli uczestnicy spotkania projektowego udali się w tym
czasie do szkoły na warsztaty pt.: “Multiple intelligences & real life scenarios' approach” prowadzone przez Nikolaosa Makris. Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem głównych założeń teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera, w myśl których każda osoba posiada wszystkie
typy inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno- przestrzenną, naturalistyczną, muzyczną, interpersonalną oraz
intrapersonalną. Inteligencje są w różnym stopniu rozwinięte, współpracując ze sobą tworzą profil inteligencji. Profil ten jest dynamiczny,
zmienia się w trakcie rozwoju osoby. Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz ludzkich możliwości. Wykonano szereg ćwiczeń w oparciu
o prezentację interaktywną Eve Coates „What kind of smart are you?”. Dzień pierwszy zakończyliśmy wspólną wizytą w Wiejskim Domu
Kultury w Szarowie. Przedstawiciele szkół partnerskich przybliżyli uczestnikom spotkania swoje kraje, regiony, szkoły w formie prezentacji
multimedialnych oraz zaprezentowali swoje tradycyjne tańce i piosenki. Nauczyciele wraz z uczniami kosztowali polskie ciasta i desery
przygotowane przez rodziców uczniów. Uwieńczeniem naszego spotkania był występ zespołu folklorystycznego z Krakowa oraz chóru
Gaudium.
Wtorek był dniem również bardzo pracowitym. Tego dnia spotkaliśmy się w szkole, gdzie nauczyciele- koordynatorzy ze szkół partnerskich
rozmawiali o produktach końcowych i rezultatach projektu oraz podsumowali dotychczasowe działania projektowe. Ustalono także szczegóły dotyczące spotkania w Turcji. W tym dniu pozostali uczestnicy – uczniowie brali udział w warsztatach pt.: „Multiple intelligences & real
life scenarios' approach” prowadzonych przez panią Aleksandrę Gruszecką. Po zapoznaniu się z tekstem „The Lion and the mouse” uczniowie dobierali się w kilkuosobowe grupy i wykonywali zadania. Jedna grupa odpowiedzialna była za tekst, inna za muzykę a jeszcze inna za
kostiumy. Każdy uczestnik sam decydował, do której chce należeć grupy. Efektem końcowym tych warsztatów było niezwykle ciekawe
przedstawienie. Spotkanie projektowe w Polsce to nie tylko praca, ale też czas na poznawanie pięknych miejsc oraz zabytków związanych
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z kulturą i historią naszego regionu. Wczesnym popołudniem udaliśmy się do Wieliczki. Pobyt w naszym mieście powiatowym rozpoczęliśmy od spotkania z władzami lokalnymi, a następnie udaliśmy się na zwiedzanie Kopalni Soli. Pod opieką anglojęzycznego przewodnika
projektowi goście ruszyli „śladami” wielickiej kopalni. Podczas wędrówki trasą turystyczną poznali historię zabytkowej kopalni, podziwiali
prawdziwe cuda wykonane w soli, spacerowali po chodnikach zwiedzając słone jeziora, piękne komory i kaplice. Wśród nich znajdowała
się najpiękniejsza – ta dedykowana św. Kindze. Wiele emocji wzbudziła jazda windą górniczą. Pobyt w Wieliczce zakończyliśmy spacerem
w Tężni solankowej, gdzie nasi goście mogli również skorzystać ze zdrowotnych walorów wielickiej soli pozostając na powierzchni.
Następnego dnia odbyła się całodniowa wycieczka dorosłych do Muzeum Auschwitz- Birkenau – obozu śmierci. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przechodząc przez bramę z napisem “Arbait macht frei” (“Praca czyni wolnym”), przez którą
podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, uświadomiliśmy sobie rozmiar ludzkiego cierpienia. Nauczyciele
i rodzice zwiedzali bloki w muzeum w ciszy i zadumie. Było to dla nich niesamowite wewnętrzne przeżycie, uświadomienie wymiaru
ludzkiego okrucieństwa. Auschwitz pozostanie dla nich na zawsze wielkim ostrzeżeniem. Miłą niespodzianką dla dzieci okazała się w tym
czasie wycieczka do parku rozrywki „Zatorland” w Zatorze. „Zatorland” jest kompleksem czterech parków rozrywki, w skład którego wchodzą: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów, Park Bajek i Wodnych Stworzeń. To było wspaniałe miejsce edukacji,
rozrywki i niezapomnianych wrażeń naszych projektowych uczniów. Tego dnia wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, która
obfitowała w polskie jedzenie, muzykę i tańce. Goście otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki.
Ostatniego dnia, w czwartek wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Krakowa aby wziąć udział w edukacyjno - przygodowej grze
miejskiej. Był to doskonały sposób na nietuzinkowe zwiedzanie połączone z zabawą. Dzięki intrygującym zadaniom, indywidualnie
przygotowanym scenariuszom, niezwykłym lokacjom interaktywnym i nieoczekiwanym zwrotom akcji uczestnicy mieli okazję współpracować na zupełnie nowej płaszczyźnie.
Nasi goście opuszczali Polskę pełni wrażeń i miłych wspomnień. Dla wszystkich miniony czas okazał się niezapomniany. Nawiązały się
nowe przyjaźnie, które, mamy nadzieję, przyniosą w niedalekiej przyszłości owoce w postaci łamania stereotypów, większej tolerancji dla
innych narodowości, kultur, tradycji, religii, większego zrozumienia pojęcia wielokulturowości, postaw otwartych na drugiego, innego
człowieka. Piękne podziękowania otrzymaliśmy od wszystkich nauczycieli biorących udział w wizycie. Jednym z nich były następujące
słowa:
“What a wonderful Erasmus+ experience for all members of this Project. Fun and work combined, new acquaintances, new friends, old
friends, visits to nature miracles and to a beautiful country. What a welcome! We will never forget it…it will be difficult too reach these
heights later in future visits. We would like to thank the staff, students and parents of the Polish school as well as the members of the local
community, we had the chance to see how close to each other they are and how nicely they cooperate… An example to be followed!”
Nikolaos Makris – Greece
Edyta Imos – koordynator projektu
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Rodzinny Piknik w Grodkowicach
W sobotę 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Grodkowicach
odbył się V Piknik Rodzinny współfinansowany przez Wójta
Gminy Kłaj - Zbigniewa Strączka. Inauguracji imprezy dokonała
Pani Dyrektor Iwona Marzec.

Mimo niesprzyjającej aury każdego roku spotykamy się w coraz to
większym gronie. W organizację pikniku włączyli się rodzice, dzięki
którym można było kosztować pyszne domowe ciasta. Dodatkowe
atrakcje zapewnili organizatorzy imprezy, były to malowanie
twarzy, samobieżne pluszowe zwierzęta, dmuchany zamek,
zjeżdżalnie i zawody sportowe.

4. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
5. Delikatesy "Centrum"
6. Iwona Marzec- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodkowicach
7. Zakład Doświadczalny i Aklimatyzacji Roślin - Grodkowice
8. Małgorzata Osike - kierownik schroniska "Morskie Oko"
9. Adam Dziadur - piekarnia "Janek"
10. Restauracja "Skorpion"
11. Restauracja "Pałac Żeleńskich" w Grodkowicach
12. Wojciech Wilk - radny Grodkowic i Łężkowic
13. Kazimiera Olechowska - Sołtys Grodkowic
14. Krzysztof Sołtyk - Sołtys Łysokań
15. Bronisław Rajca - Sklep Spożywczy w Grodkowicach
16. Paulina i Lidia Sobór - Sklep Spożywczy w Łysokaniach
17. Tomasz Flądro - Grodkowice
18. Piotr Rajca - Grodkowice
19. Daniel Rajca - Samoobsługowa Myjnia w Targowisku
20. Agata Świętek - Łężkowice
21. Daniela Kożuch - Łężkowice
22. P.P. Korzeniak - Grodkowice
23. Grzegorz Filipowski - Pizzeria-Suchoraba
24. Danuta i Artur Fortuna - Tragowisko
25. Tarczyński - Niepołomice
26. Renata Dębowska - Pracownia "Edycja"
27. Katarzyna Dąbrowska - Łysokanie
28. Witold Jankowicz - firma "Komwit"
29. Joanna Gorczyńska - Targowisko
30. Iwona Janik - Grodkowice
31. Bożena Porębska - Grodkowice
32. Szczepan Bednarek - Łężkowice
33. Daniel i Patryk - Targowisko oraz anonimowi sponsorzy.

Obsługę sceniczną poprowadzili profesjonaliści z firmy EVENT
SERWIS.
Przedszkolaki i uczniowie klas I - III przygotowały na ten dzień
recytację wierszy, śpiew piosenek i układy taneczne. Po części
artystycznej dzieci wręczyły rodzicom upominki. Odbył się także
pokaz talentów wśród naszej młodzieży szkolnej.
Niebywałą popularnością na każdym pikniku cieszą się występy
rodziców. Tym razem przygotowali wspaniałe widowisko teatralne
pt. "Jak mama tatę poznała". Zaskrobili sobie uwagę wszystkich
gości i otrzymali gromkie brawa. Nie byłoby tak świetnej imprezy
gdyby nie sponsorzy. Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie
maja wprawdzie skrzydeł, ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc. I właśnie za tę bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej szkole z całego serca im dziękujemy.
Wyrażając wdzięczność za wielkie serce, życzymy sukcesów
w realizacji zamierzonych celów oraz dużo wytrwałości na trudnej
drodze pomagania innym.
Agnieszka Biłos - Łacny
Organizatorzy pikniku:
Stanisława Rajca,
Edyta Rajska,
Bożena Prochwicz.
Sponsorzy V Pikniku Rodzinnego w Grodkowicach:
1. Zdzisław Prochwicz - członek Rady Zarządu Powiatu Wielickiego
2. Państwo Chwastek - firma "Kominus" Łężkowice
3. Państwo Hajdukowie - Brzezie

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim Rodzicom i Nauczycielom za przygotowanie i przeprowadzenie
Jubileuszowego
Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka. Było bardzo miło, wesoło,
atrakcyjnie, smacznie i bogato.
Gratuluję udanego premierowego
przedstawienia, które było dedykowane naszym Dzieciom z okazji Ich
święta. Pięknie dziękuję Pani Urszuli Nazaruk, która reżyserowała
spektakl teatralny, czuwała nad scenografią i muzyką przy pomocy
nieocenionego Pana Grzegorza Nazaruka. Dziękuję także aktorom
przedstawienia za przygotowanie strojów, udział w próbach
i wielką chęć wystąpienia przed dziećmi, co zaowocowało perfekcyjnie, wręcz profesjonalnie odegranymi rolami. Dziękuję wszystkim osobom, które pomagały podczas przygotowań i podczas
samego przebiegu pikniku. Podziękowania kieruję do harcerzy
i strażaków OSP, którzy uświetnili Dzień Dziecka swoimi działaniami m.in. malowaniem twarzy, pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. To było bardzo udane rodzinne i radosne świętowanie.
Pięknie dziękuję wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie.
Władysława Kozień
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OŚWIATA
Rodzinna fiesta w Targowisku
W samo południe na boisku Targowianki, 11 czerwca 2017 roku zaczęli gromadzić się goście Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka. Przywitała ich pani Marika Babraj, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSO w Targowisku.
Impreza zaczęła się od zabawnego przedstawienia “Zamieszanie w krainie bajek” przygotowanego przez rodziców i nauczycieli ZSO
w Targowisku. Piękne dekoracje, przykuwające uwagę stroje i świetna gra aktorska rozbawiły wszystkich widzów. Aktorzy porwali publiczność do tańca, rozdali dzieciom balony i od tego mocnego akcentu rozpoczął się festyn.
Zaraz po inscenizacji przeprowadzono rodzinne konkurencje sportowe. Dzieci i dorośli, roześmiani, z pełnym zaangażowaniem przeciągali
linę, grali w zbijaka i siatkówkę plażową, biegali z jajkiem, ze związanymi nogami, w workach, skakali na skakance XL - to wszystko w gorącej atmosferze, przy dopingu najbliższych. Najpopularniejsze okazały się biegi w różnych kategoriach wiekowych: od przedszkolaków
po dorosłych. Ogromne wrażenie zrobili najmłodsi, którzy tłumnie wzięli udział w zmaganiach na dystansie połowy boiska piłki nożnej.
Zmęczeni goście mogli odpocząć, obserwując pokazy przygotowane przez uczniów Gimnazjum w Targowisku. Pod nadzorem pani
Katarzyny Kościółek, nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa i Krzysztofa Naruszewicza, Prezesa OSP w Targowisku gimnazjaliści
zademonstrowali, jak wygląda pierwsza pomoc udzielana przez strażaków podczas wypadku. Pięknie zaprezentowała się grupa Dance
& Fun pod kierownictwem Ewy Lipińskiej - Glica, przykuwały uwagę ich energetyczne układy taneczne. Na pikniku można było też
obejrzeć prace plastyczne dzieci, które powstały na zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez panią Joannę Wojciechowską.
Liczne atrakcje czekały na najmłodszych, którzy mogli szaleć na dmuchanej zjeżdżalni, poczuć się jak zawodnik sumo, łapać mydlane bańki
podczas pokazu czy wejść w rolę strażaka, siadając w kasku w wozie strażackim. Z buziami umalowanymi w kolorowe fantazyjne wzory
najmłodsi pałaszowali darmowe pyszności: lody albo kiełbaskę z grilla - wszystko według upodobań. Także dorośli się nie nudzili: próbowali zachować równowagę, pokonując w alkogoglach trasę wyznaczoną przez policjanta. Nie sposób było spróbować wszystkich ciast
przygotowanych przez rodziców: chociaż było ich bardzo dużo, to w finale imprezy na stołach widniały pustki. Kto nie lubił słodkości,
delektował się kiełbaskami z grilla, wyśmienitym chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, frytkami czy popcornem. Długa kolejka stała
po losy na loterii, z których każdy wygrywał.
O godzinie 15.00 podsumowano imprezę: pani Dyrektor Władysława Kozień wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, panią Barbarą
Rybak wręczyła puchar przechodni Super Klasy gimnazjalistom: uczniom I klasy. To oni ciężko pracowali przez cały rok, zbierając materiały
wtórne, integrując się na różnych imprezach szkolnych, biorąc udział w konkursach. Klasowa jedność i pomoc wychowawczyni, pani Anny
Podwyszyńskiej zaowocowała dwoma nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców: pizzą dla całej klasy (za zebranie największej ilości
puszek) i biletami do Parku Trampolin w Krakowie (za zdobycie pucharu Super Klasy). Następnie Rada Rodziców przystąpiła do losowania
nagród głównych w loterii: było ich sporo, począwszy od obrazu, przez książki, spinnery i pendrivy, na tablecie skończywszy. Krzyki radości
rozlegały się co chwilę, kiedy ktoś z publiczności orientował się, że właśnie jego los wygrał.
Finał loterii nie był końcem całej imprezy: czekano na mecz uczniowie kontra reszta świata. Zakończył się on po godzinie 16.00, reszta
świata z uczniami szkoły nie miała szans.
Festyn nie udałby się bez sponsorów, a byli nimi: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko; Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek; Gminna
Biblioteka w Kłaju; STALBRO Sp.z o.o; Małopolski Bank Spółdzielczy w Kłaju; Firma Komwit Witold Jankowicz; Parkanex Sp.z o.o.; Alborg
Sylwester Świderski; MAT FORTUNA s.c. - Artur Fortuna, Danuta Fortuna; Bar Gastropol - Jacek Gądek; DAN-STONE - Daniel Manowita; Anna
i Tomasz Fortuna, Aneta i Mariusz Nowak; Restauracja Skorpion; ZASADA TRANS SPEDITION; TSN Sp.z o.o.; Piekarnia Janek Adam Dziadur;
SH Delikatesy Centrum; Trokos Market Point Kłaj; Salon Zabawek Miki - Henryk Limanowski; FHU MOTAK - Rafał Motak; Kwiaciarnia Viola;
Kwiaciarnia Azalia - Anna i Mariusz Łysek; Trans-Mar Aneta i Mariusz Wajda; Piekarnia MARCO - Marek Nowak; Serwis Opon - Piotr Rajca;
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Targowisko 538; Stacja Paliw Petro-Tar; Jadwiga Skoczek; Wspaniałe upominki - Katarzyna Stankowska;
Pizzeria Mamma Mia; Sklep U Zochy - Edyta Wywiał, Elżbieta Mordarska; Onet; Kinga i Adam Dziki; Paulina i Michał Szczudło; TT Plast Tomasz Fortuna. Szczególne podziękowania kierujemy do OSP Targowisko, harcerzy z Gminy Kłaj (za wspaniałe malunki na twarzach dzieci
i przy- gotowanie zawodów sumo), Pana Dariusza Łyszkowicza, sołtysa Mieczysława Piwowara oraz dla Magdaleny i Piotra Kępków - Kępka
Photography i Oliwii Biedy za fotorelację z pikniku.
Ogromne brawa i podziękowania należą się Radzie Rodziców, to Oni poświęcili mnóstwo czasu i energii na organizację tego wydarzenia.
Ocena pikniku sprowadza się do ogromnej ilości uśmiechów dzieci, które brały w nim udział. To najlepsze podsumowanie, które zaświadcza, że impreza okazała się ogromnym sukcesem.
Patrycja Winzer
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OŚWIATA

Tydzień zdrowia w Brzeziu
Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. W ramach jego realizacji
w dniach od 29.05 – 2.06.2017 roku w naszej szkole odbył się tydzień zdrowia.
Projekt edukacyjny przygotowałam wspólnie z panią Jadwigą Sajak- nauczycielem biologii i chemii. Celem akcji było propagowanie
zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną wśród dzieci i dorosłych. O projekcie zostali poinformowani również rodzice,
którzy tydzień wcześniej uczestniczyli w pogadance na temat dopalaczy.
Przez cały tydzień nauczyciele prowadzili godziny wychowawcze z zakresu profilaktyki uzależnień, by uświadomić wpływ środków uzależniających na życie człowieka oraz przygotować uczniów do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia.
Ponadto w gimnazjum pani Jadwiga Sajak przeprowadziła zajęcia na temat zaburzeń odżywiania. Uczniowie omawiali problemy niedoboru masy ciała, nadwagi, otyłości, anoreksji i bulimii.
Dzieci z klas I-III obejrzały film zachowaj równowagę z Pascalem Brodnickim, który był wstępem do dalszych zajęć prowadzonych przeze
mnie. Pascal omawiał poszczególne piętra piramidy a także kolejne posiłki, które każdego dnia powinien spożyć młody człowiek (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Dodatkowo, mocny akcent w filmie został położony na temat aktywności fizycznej.
Dzieci przygotowywały też plakaty z podziałem na zdrową i niezdrową żywność, które ozdobiły szkolne korytarze.
W oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia z profilaktyki próchnicy. Pani Małgosia Sajak i pani Iwona Preis pokazały maluszkom jak dbać
o higienę jamy ustnej.Uświadomiły im też jak duży jest wpływ właściwego odżywiania na zdrowie zębów, dzieci wybierały z pośród
produktów zdrową i niezdrową żywność.
Pod koniec tygodnia odbyły się zajęcia praktyczne. Gimnazjaliści przygotowywali posiłki, gdzie udowodnili, że zdrowe nie znaczy nudne.
Ich koktajle, sałatki i kanapki natychmiast znikły ze stołu. Natomiast uczniowie ze szkoły podstawowej przygotowywali dla wszystkich
świeże soki oraz koktajle.
Wśród naszych działań nie mogło zabraknąć aktywności fizycznej. Tegoroczny dzień dziecka był jednocześnie dniem sportu. Uczniowie
mieli okazje sprawdzić się w przeróżnych konkurencjach.
Wszystkie działania zostały przyjęte przez uczniów z entuzjazmem, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu zdrowym stylem życia.
Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.
Karolina Kielan
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DNI SZAROWA
XIX Dni Szarowa
Sezon na letnie imprezy plenerowe tzw. festyny – rozpoczęty! Już po raz XIX, ostatni weekend czerwca był czasem doskonałej
zabawy i mnóstwa atrakcji dla każdego.
Obchody rozpoczęto sobotnim popołudniem, które organizatorzy zadedykowali dzieciom oraz młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe
z nagrodami. Tego dnia podziw budzili, również sportowy, swoim pokazem karate tradycyjnego, zawodnicy z klubu karate oraz strażacy
z JRG Wieliczka swoim sprzętem strażackim. Natomiast wstępem do całonocnej zabawy z zespołem Two-Way oraz Dj-ami z Super Imprezy
był koncert zespołu Przystanek Mrówkowiec.
Drugi dzień święta tej miejscowości, rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji mieszkańców Szarowa. Na boisku pod szkołą, imprezę zapoczątkowały występy solistów, zespołów instrumentalno – wokalnych lokalnej młodzieży, którzy rozwijają swój talent muzyczny na
częstych próbach z Państwem Marzeną i Bogdanem Czyż. Dłużni nie pozostali tancerze z ZSO Szarów. Ci natomiast zaprezentowali fantastyczny pokaz tańca rock’n’roll-owego. Atrakcje, głównie dla tych starszych uczestników imprezy, przygotowali pracownicy siłowni Next
Level Fitness. Każdy kto odważniejszy – a takich nie brakowało, mogli spróbować swoich sił w wyciskaniu sztangi, spacerze farmera,
trzymania kettla oraz przetaczaniu niemałej opony. W programie znalazł się również występ orkiestry dętej „Lira” oraz mażoretek z Niepołomic. Przed wieczorną zabawą taneczna odbyła się szarowska loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup sprzętu
ratowniczego dla OSP Szarów. Osoby, które zakupiły los, dzięki hojności sponsorów, mogły wygrać m.in. skuter, rower, czy karnety do Spa
„Azalia” oraz Next Level Fitness.
O moc atrakcji zatroszczyli się niezawodni organizatorzy: OSP Szarów, ZSO Szarów, Rada Sołecka oraz Sołtys Szarowa.
Zadanie współfinansowane z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj - Zbigniewa Strączka.
Oliwia Bieda
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
Ogłasza Konkurs Literacki
„Moja Wieś – Historie, Legendy, Zabytki,
Zwyczaje”
Cel główny konkursu:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji
prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na
stronach internetowych zarządzanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kłaju w celu promocji konkursu i biblioteki.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

- zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej
twórczości literackiej
- pobudzenie zainteresowań przeszłością naszego rejonu
- pogłębienie wiedzy o historii i zabytkach Gminy Kłaj

Terminy

Uczestnicy Konkursu:

Wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac odbędzie się
w dniu 02.09.2017 r. podczas ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież zamieszkała na
terenie Gminy Kłaj. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- kategoria I – klasy 1-3 szkół podstawowych
- kategoria II – klasy 4-6 szkół podstawowych
- kategoria III – klasy 1-3 gimnazjum
Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie krótkiej pracy
w dowolnej formie literackiej (legenda, wiersz, opowieść) dotyczącej historii wybranej miejscowości z terenu Gminy Kłaj. Praca może
dotyczyć zabytku, obiektu sakralnego, zwyczajów, miejsc szczególnych, pomników przyrody, zabytków archeologicznych.

Prace należy składać do 31 lipca 2017 r. do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłaju w godzinach pracy biblioteki.

Tajemnice matematyki
Niesamowite właściwości liczby PI, tajemnice kryptologii czy
harmonijne piękno fraktali – oto zagadnienia, z którymi zapoznała się młodzież z czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Szarowie.

Praca nie musi być oparta na faktach, może luźno nawiązywać do
miejsc i zdarzeń (historie, legendy mogą być wytworem wyobraźni
autora).
Praca literacka nie może przekraczać 2 stron wydruku komputerowego w formacie A4 wielkość czcionki 12.
Uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę. Złożone prace
przechodzą na własność organizatora.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu
- poprawność stylistyczna i językowa
- poziom literacki pracy
- samodzielność i oryginalność

O tym, że matematyka niejedno ma imię uczniowie przekonali się
rozwiązując m.in. zagadki szyfru Cezara. Zainteresowanie wzbudziły też różne ciekawostki związane z matematyką, np. zapisy cyfr
arabskich w dawnych wiekach. Sposób pisania danych cyfr może
zawierać wskazówki dotyczące osobowości danej osoby.
Zajęcia prowadziła pani Barbara Dubiecka – Kruk.

Każda praca powinna być podpisana następująco: imię i nazwisko
autora, klasa, szkoła. Na odwrocie pracy należy umieścić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu:
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Literackim „Moja wieś –
historie,
legendy,
zabytki,
zwyczaje”
mojego
dziecka
……………………… Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Podpis rodzica
Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

Spotkanie odbyło się dzięki środkom Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
Kamila Polak
Lucyna Świętek
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II zawody rock'n'rolla akrobatycznego
o Puchar Wójta Gminy Kłaj
W dniu 31 maja rozegrane zostały w Kłaju drugie zawody
rock'n'rolla akrobatycznego o Puchar Wójta Gminy Kłaj. W rywalizacji par kategorii młodzików młodszych wystartowało łącznie
13 par.

Zawodnicy to uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej ZSO
w Szarowie. Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wygrała para z klasy
trzeciej Julia Palich i Bartosz Łukasik. Miejsce drugie wywalczyła
para Julia Sądel i Julian Piszczek, a trzecie miejsce Patrycja Jachimczak i Marek Nowak. Zawody rozegrano również w kategorii formacji open. Pierwsze miejsce i Puchar Wójta - ufundowany przez
gospodarza naszej gminy - Zbigniewa Strączka - zdobyła formacja
Joker z klasy 2a ZSO w Szarowie, miejsce drugie formacja Iskry z klasy 3, miejsce trzecie przypadło najmłodszej grupie z klasy 1a formacji Szarki. Po zawodach odbyło się oficjalne zakończenie trzyletniej
pracy klasy sportowej 3a. Bardzo dziękujemy i gratulujemy
uczniom oraz rodzicom.
Edyta Imos

Atletyczni seniorzy
Czerwiec to miesiąc sportowych imprez. Był już bieg rodzinny,
turniej szachowy, zawody wędkarskie, piknik karate, a 24 czerwca odbyła się Spartakiada Seniorów.

Ta coroczna cieszy się dużym powodzeniem wśród studentów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest to nie tylko doskonała
zabawa w gronie rówieśników, ale również możliwość poznania
nowych znajomości i integracji społecznej. Po 3 latach wydarzenie
znów powróciło na obiekt lekkoatletyczny w Kłaju, gdzie wszystkich uczestników witali: Pani Elżbieta Achinger, Wójt – Zbigniew
Strączek, przedstawicielki lokalnej placówki oświatowej: Barbara
Pokrzywa i Monika Imos oraz piękna, słoneczna pogoda. W imprezie uczestniczyło przeszło 100 osób z 6 uniwersytetów: Kłaja,
Wieliczki, Niepołomic, Drwini, Lipnicy oraz Koszyc. O fantastyczne
trofea, ufundowane przez gospodarza gminy, toczyła się zawzięta
rywalizacja w 8 kategoriach tj. bule, rzut woreczkiem do celu, rzut
piłką lekarską, rzut piłeczką do celu, bieg na 60m, przeciąganie
liny, slalom rowerowy oraz brydż. Grupa z Kłaja okazała się nie do
pokonania w przeciąganiu liny. Po zawodach przyszedł czas na
regenerowanie sił ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Jacka
Gądka firmę „Gastropol”.
Organizatorami imprezy byli: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wieliczce oraz Wójt Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda
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Pojechali po puchary
Nasi karatecy byli niekwestionowanymi gwiazdami w Łodzi w Ogólnopolskim Pucharze Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym.

Trenujący na co dzień w Dojo Kłaj, podopieczni Rafała Wajdy: Joanna
Łyżwińska, Kamil Rak i Daniel Łaskarzewski okazali się niezwyciężeni na
tych najbardziej prestiżowych zawodach w kraju.
Kamil i Joasia przywieźli po 3 złote medale, a Daniel 4 medale: 1 złoty,
2 srebrne i 1 brązowy. Także Magdalena Chorąży odniosła sukces z 2 złotami: w kata drużynowym i enbu z Danielem.
Rekordziści - Łyżwińska i Rak mają po 13 lat, trenują od 6 roku życia, przed
zawodami 5 dni w tygodniu. Ciężko pracowali na swój triumf. Przy tym są
doskonałymi uczniami. Karate daje taką moc: koncentrację, dążenie do
celu, umiejętność skupienia.

czyli również Antoni Gomułka, Antonina Majewska , Krystian Sokołowski.
Karatecy potwierdzili pozycje w krajowej czołówce i jesteśmy dumni, że
nasza gmina ich wspiera.
KKKT

Tacy młodzi, a tacy utalentowani
W piątek, 23 czerwca w Domu Kultury w Targowisku odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego najmłodszych piłkarzy „Targowianki”. Młode
talenty trenują od trzech lat w trzech grupach wiekowych: Orliki,
Młodziki oraz Żaki.
Pożegnanie z boiskiem w tym sezonie zorganizowane zostało dzięki
przedstawicielce zarządu klubu – Jadwidze Skoczek oraz rodzicom
piłkarzy. Słowa podziękowania do zawodników skierował ich trener – Jan
Zachariasz, który w szczególności dziękował za silną mobilizację oraz
pełne zaangażowanie wszystkich zawodników, nie tylko w trakcie meczy,
ale i podczas licznych treningów.
Po wręczeniu pucharów i dyplomów, zawodnicy nagrodzeni zostali
jeszcze pizzą. Teraz przyszedł czas wakacji, kiedy to będą „ładować baterie”
na nowy sezon do którego rozpoczną przygotowania już we wrześniu.
Działalność LKS „Targowianki” jest współfinansowana z dotacji przyznanej
przez Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka.
Oliwia Bieda

W zawodach brało udział ponad 1000 dzieci, a wśród nich 47 osobowa
reprezentacja KKKT. Najmłodsi zawodnicy mieli po 5 lat i doskonale
poradzili sobie z debiutem na macie. Zmagania trwały cały dzień w trzech
konkurencjach - kata indywidualnym, kata drużynowym oraz en-bu, czyli
reżyserowanej walce składającej się z pięciu akcji, których prezentacja nie
może przekroczyć czasu 55 - 65 sekund. KKKT wywalczył 31 medali, w tym
12 złotych, 7 srebrnych i 12 brązowych. Puchar Polski Dzieci 2017 udowodnił doskonałe wyszkolenie zarówno małych wojowników, jak i doświadczonej kadry KKKT, obok założyciela i głównego trenera Rafała Wajdy,
a także Klaudii Mleko, Krzysztofa Buczka, Michała Łacha i Karoliny Wyporek. Medali przewieźli także - Dominika Kmiecik – brąz ind i złoto drużynowo, Natalia Barańska- srebro drużynowo, Nina Zięba – złoto drużynowo
i Kamil Zięba - srebro w enbu. W tak bardzo ważnych zawodach uczestni-
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SPORT
Wytańczyli sobie sukces!

Gminne Zawody Wędkarskie

Pierwszy i jakże udany start w międzynarodowych zawodach
Black Cup Praga 2017 wytańczyli sobie zawodniczy ze szkoły
w Szarowie. Liczne próby i poświęcony czas nie poszły na marne,
bowiem trzy pary zajęły wysokie lokaty w tej międzynarodowej
konkurencji, która odbyła się 10 czerwca w Pradze.

24 czerwca na stawie „Gradobić” odbyły się pierwsze w tym
sezonie zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn.
„Lato 2017”. O Puchar Wójta Gminy Kłaj walczyło łącznie
13 uczestników wraz ze swoimi rodzinami.
Wędkowanie rozpoczęto punktualnie o godzinie 9.00, trwające
ponad 3 godziny połowy były wyjątkowo obfite. Młodzi wędkarze
łącznie złowili 276 sztuk ryb.
Bezkonkurencyjny okazał się być Mateusz Sykta, który złowił aż 61
sztuk. Mateuszowi udało się nie tylko złowić największą ilość rybek,
ale i został wyróżniony za złowienie największego okazu. II miejsce
w zawodach „wywędkował” sobie Wiktor Szczęśniak (60 sztuk),
natomiast III miejsce zajęła Angelika Fortuna (44 sztuki). Puchary
wędkarzom wręczył w imieniu gospodarza gminy Pan Adam
Wantuch. Każdy z uczestników otrzymał nagrody w swojej kategorii wiekowej.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek, Sołtysa
i Rada Sołecka Kłaja oraz Towarzystwo Wędkarskie „Las”.

W czołowej dziesiątce znaleźli się Julia Palich i Bartosz Łukasik.
Młodzi artyści tanecznym krokiem wskoczyli na 8 miejsce. Tuż za
nimi na 11 miejscu znaleźli się Patrycja Jachimczak i Marek Łysiak.
Natomiast Julia Sądel i Julian Piszczek wytańczyli sobie 15 miejsce.
Uczniom 3 klasy sportowej z ZSO w Szarowie gratulujemy i życzymy kolejnych tak wielkich sukcesów!
Oliwia Bieda

Oliwia Bieda
Sponsorzy:
- Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek,
- Ireneusz Flasza firma „Izodom”,
- Marek Nowak firma „Marco”,
- Maciej Maliszczak firma „Bram-Roll”,
- Mirosław i Aleksandra Wróbel,
- Marcin Fortuna.

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 niezamówionych 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.

