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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy aby ten szczególny czas napełniał Wasze serca miłością,
spokojem oraz wzajemną życzliwością.
Niech tajemnica Zmartwychwstania Pana Jezusa będzie początkiem pokoju,
wiary oraz aby przezwyciężyła wszelkie trudności stając się źródłem radości.
Sylwester Skoczek
Przewodniczący Rady Gminy
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Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
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RODZINNE ANIMACJE I ZABAWY

Rodzinne animacje!
Następne spotkanie z cyklu „Rodzinne animacje i zabawy” już 23 kwietnia na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kłaju i trzecie, ostatnie 28 maja w Domu Kultury w Szarowie. W programie m.in.: artystyczne malowanie twarzy i ciała, cyrkowa szkoła - nauka żonglerki,
flowerstick, szczudła duże i małe, kręcenie talerzykami, cyrkowa szafa - kufer pełen rozmaitości, gdzie dzieci i dorośli korzystając
z rozmaitych kostiumów i rekwizytów będą zamieniać się w niezwykłe postacie a potem robić pamiątkowe, rodzinne fotki.
Podczas ostatniego spotkania w Szarowie zrobimy rodzinną prace plastyczną i będziemy kolorować jak tylko nam się zamarzy tekturowy
domek. Wyjątkową atrakcją dla całej rodziny będzie pokaz gigantycznych baniek mydlanych. Będą sztuczki i triki z bańkami a w największych zamykanie dzieci, rodziców.
Oczywiście nie zabraknie jak zawsze niepowtarzalnych konkurencji i wesołych zabaw. Do wspólnie spędzonego czasu zapraszamy maluszki w wieku od około 3 do 7 lat wraz z rodzicami. Gwarantowane niezapomniane wrażenia i mnóstwo rodzinnych atrakcji! Serdecznie zaprasza Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. Wstęp WOLNY. Szczegóły wkrótce na plakatach.
Justyna Waligóra
Zadanie dofinansowane przez Powiat Wielicki oraz Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
Patronat Honorowy Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj.

Zobacz jak bawiły się dzieci wraz z rodzicami w Dąbrowie.
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INWESTYCJE
Warsztaty Charrette w Gminie Kłaj 2016/2017
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest
poprawa stanu zdegradowanej miejscowości, tak aby dobrze się tu przebywało, mieszkało i pracowało – czyli „z ludźmi i dla ludzi”.
Obszar zdegradowany to teren znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym.
Cele warsztatów Charrette były następujące:
• Analiza jakościowa ważnych dla rewitalizacji problemów i potencjałów rozwojowych w poszczególnych sołectwach Gminy Kłaj.
• Poddanie konsultacjom wyznaczonych obszarów rewitalizacji przez mieszkańców gminy, aktywistów, organizacje pozarządowe.
• Weryfikacja i delimitacja obszarów rewitalizacji.
Warsztaty strategiczno – konsultacyjne odbyły się w dniach 17.10.2016 i 24.10.2016. W ich trakcie odbyło się kilka sesji. W ramach pierwszej z nich
omówiono pozytywne i negatywne przykłady rewitalizacji na terenie Polski i Europy. Pozwoliło to przygotować się do kolejnych sesji eksperckich gdzie
dokonano analizy jakościowej i ilościowej obszarów rewitalizowanych gminy Kłaj. W ramach pierwszej sesji eksperckiej poddano analizie obecną sytuację
gminy identyfikując zjawiska problemowo i potrzeby mieszkańców oraz oceniono potencjał rozwojowy występujący na terenie poszczególnych sołectw
gminy Kłaj.
W ramach drugiej sesji eksperckiej nakreślono wizję rewitalizacji obszarów o szczególnym znaczeniu dla gminy, w tym wskazanie zintegrowanych projektów powiązanych ze sobą wynikami analizy problemów i potencjałów rozwojowych. Zidentyfikowano negatywne zjawiska wspólne dla całej gminy jaki
i występujące w poszczególnych sołectwach.
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj zostały przeprowadzone zajęcia w formie prelekcji i warsztatów architektoniczno – urbanistycznych z młodzież gimnazjalną klas trzecich. Spotkanie prowadziła doświadczona architekt. Zajęcia odbyły się dnia 20.10.2016 w dwóch szkołach: Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju oraz Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie.
Rewitalizacja to proces wysoce uspołeczniony. Społeczny jej wymiar będący gwarantem jej późniejszego sukcesu to tak zwana partycypacja społeczna.
Wszelkie zmiany dokonane na obszarach zdegradowanych (społecznie, funkcjonalno – przestrzennie i technicznie) muszą być bezwzględnie konsultowane ze społecznością lokalną w tym z młodzieżą.
W Polsce temat rewitalizacji jest bardzo „młody”, często mylony z różnymi działaniami architektoniczno – urbanistycznymi tj. renowacja, adaptacja, konserwacja itp. Jednym z celów spotkania z uczestnikami było przybliżenie im tematu, pokazanie dobrych przykładów ożywienia przestrzeni na świecie,
w polskich miastach i gminach. Obecnie przestrzeń większości polskich miast i gmin jest nieatrakcyjna, zdegradowana i wysoce deficytowa, zarówno
w sensie materialnym jak i społeczno – gospodarczym. Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma tę przestrzeń chronić, uzdrowić, przywracać do życia.
Aby to jednak mogło następić musi być wcześniej dobrze przygotowany program rewitalizacji do której opracowania pośrednio może przyczynić się
również młodzież w/w szkół.
Uświadomienie młodzieży co to są tereny zdegradowane, szukanie potencjału jaki posiada ich gmina, pobudziło do myślenia o ich małej ojczyźnie jako
terenie, który po rewitalizacji ostatecznie przyczyni się do poprawy jakości gminy: przestrzenno- funkcjonalnej, gospodarczo – społecznej i technicznej.
Wszystko to ma najwyższy cel – poprawę życia mieszkańców gminy Kłaj.
Uczniowie zapoznali się z mapami gminy oraz niedawno powstałymi koncepcjami projektowymi rewitalizacji niektórych terenów i obiektów. Na podstawie obserwacji i swojej wiedzy starali się wytypować obszary zdegradowane, przedstawili swoje potrzeby i oczekiwania oraz wizje jak powinna wyglądać
ich gmina i w jakich warunkach chcą dorastać. Wszystkie te informacje, osobiści przez nich spisane lub wyrysowane są cennym materiałem w dalszym
opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj.
Kolejna sesja na zakończenie cyklu spotkań to mini seminarium warsztatowe, które miało miejsce w dniach 21.11. 2016 oraz 10.01.2017 zorganizowane
w sali wykładowej Urzędu Gminy w Kłaju. Wzięli w nimi udział przedstawiciele sołectw gminy Kłaj, pracownicy Urzędu, przedstawiciele instytucji pozarządowych i aktywiści. W trakcie mini seminarium warsztatowego przedstawiono aktualny stan realizacji programu, zapoznano uczestników ze sposobem
i metodyką wypełnienia kart projektów rewitalizacyjnych, przedstawiono dobre praktyki na przykładzie modelowych kart projektów. Przeprowadzone
Warsztaty Charrette to aktywne angażowanie społeczeństwa w życie i rozwój naszej gminy.
Gminny Program Rewitalizacji jest narzędziem planowania, koordynowania, integrowania aktywności społecznych. Będzie stanowił wielokierunkowy,
wieloletni program działań zmierzający do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju gminy Kłaj.
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Wspólny, duży projekt

Aplikując o środki zewnętrzne
Gmina Kłaj złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji mającej na celu wykonanie dróg rolniczych.
Władze gminy aplikują o środki na realizację dróg w miejscowości
Grodkowice w pobliżu stawu, na działkach nr 171 i 166. Zadanie
będzie realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Gmina Kłaj we współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kłaju będą dalej dążyć do skanalizowania gminy
w 100%.
W tym celu, planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej
na obszarze miejscowości Targowisko. Wymaga to jednak przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłaju. Aby przedsięwzięcie mogło dojść do skutku, GPK zakupiło działkę 27 arów

Oliwia Bieda

w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Kłaju na jej
rozbudowę. Został już również złożony wniosek w ramach Regio-

Redukcja emisji zanieczyszczenia
do powietrza

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ponownie
ogłosił przetarg na wykonanie ocen energetycznych budynków
na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (w tym
m.in. Gmina Kłaj) dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.

SPR. To czy zadanie będzie realizowane ze środków zewnętrznych -

lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 5.3 Ochrona zasobów
wodnych, Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –
rozstrzygnie się w maju br.
Oliwia Bieda

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Data: 13.04.2017
Szczegóły na stronie: www.klaj.pl

Szykuje się budowa kanalizacji na
Osiedlu Łysokanie
Pod koniec ubiegłego roku Gminnego Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju rozpoczęło realizację prac projektowych
związanych z opracowaniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Łysokanie. Przyjęta została koncepcja według której
prace będą realizowane systematycznie w czterech etapach. W całości zaprojektowany został już I etap, który obejmuje projekt sieci
kanalizacyjnej oraz przyłączy.
Prace wykonane zostały przez Pracownię Projektową Andrzej
Łukaszyk, która opracowała projekt budowlany oraz przez firmę
handlowo – usługową Tomapex s.c., która do celów projektowych
opracowała mapy.
Koszt zaprojektowania sieci kanalizacyjnej dla 4-ch etapów to
107 000,00 złotych brutto.
Więcej szczegółów na temat realizowanej inwestycji znajduje się
na stronie: www.gpkklaj.pl.

Ponad 800 m nowej nawierzchni
Gmina Kłaj ogłosiła przetarg na zadanie pn. Remont drogi gminnej (tzw. Krakowskiej) w miejscowości Brzezie.
Inwestycja ta ma zostać wykonana na odcinku ponad 800 metrów
bieżących. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała promesę
od Wojewody Małopolskiego na kwotę 110 tysięcy złotych. Zakres
robót ma obejmować wykonanie: frezowania nawierzchni, korytowania,

profilowania

przełomów,

wykonania

przebudowy

nawierzchni bitumicznej.
Oliwia Bieda

Oliwia Bieda
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„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”
O tym jak ważna jest dla dzieci odpowiednia ilość snu, właściwe
odżywianie, ruch na świeżym powietrzu dowiedziały się dzieci ze szkół
podstawowych w Kłaju i Szarowie podczas spotkania autorskiego z panem Zbigniewem Kołbą autorem książki „Znajdź mnie i kiedyś
odwiedź”.

Pisarka, która posiada palestyńskie korzenie, opowiedziała zebranym
o swojej twórczości, o sentymentalnej podróży do Palestyny, do miasteczka Rantis, odbytej śladami swoich przodków. Zachęcała też wszystkich, by
wsłuchiwać się w historie, jakie opowiadają nasi dziadkowie, rodzice,
zapisywać je, aby bezpowrotnie nie utracić ważnych wydarzeń z życia
swojej rodziny i bliskich. Jak sama stwierdziła, swoje książki pisała po to, by
przybliżyć polskim czytelnikom arabski świat i arabską rzeczywistość.
Kiedy się je czyta człowiek czuje się oczarowany pięknem słów, delikatnością opisów. Pani Aida w swoich powieściach roztacza przed nami zaczarowane światy, które choć często traktują o tęsknocie, przemijaniu, a nawet
smutku, to niosą ze sobą głębię, dotykają. One po prostu otulają słowem.
Autorka ma już pomysł na kolejną książę, dla której bodźcem były odkrycia
archeologiczne na trasie autostrady w Targowisku.
Pani Aida jest obecnie mieszkanką Targowiska. Z wykształcenia jest archeologiem, zajmuje się aranżacją wnętrz a kilka lat temu zadebiutowała
opowiadaniem „Igor i Igor”. Oprócz tego jest autorką powieści „Rantis” oraz
opowiadania „Uwolniony”. W dorobku pisarki znajduje się też książka dla
dzieci „Opowieści spod oliwnego drzewa”, a wkrótce ukaże się jej nowa
powieść.
Kamila Polak

Spotkanie odbyło się 20 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju.
Książka opisuje przygody małego chłopca Piotrusia i jego rodziny, podpowiada jak ważne jest zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, np. z geografii. W humorystyczny sposób uczy kontaktu z mapą poprzez wyszukiwanie
ciekawych nazw miejscowości. Autor nawiązując do motta umieszczonego w swojej książce „Uczymy się dla siebie, a najbliższym sprawiamy
radość tym, co umiemy” zachęcał do sięgania po książki i zgłębiania zawartej w nich wiedzy.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu zadając autorowi
mnóstwo ciekawych i oryginalnych pytań. Na koniec każdy chętny mógł
zakupić książkę z dedykacją autora.
Kamila Polak

Na styku dwóch kultur
W piątek, 10 marca uczestnicy spotkania autorskiego z Panią Aidą Amer
przenieśli się w zaczarowany krąg arabskiej kultury, o której tak pięknie
w swoich książkach pisze autorka. W spotkaniu uczestniczyła też spora
grupa młodzieży z Targowiska i Kłaja.

Rok 2017
Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na
Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom
rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".
Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma
być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak
m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".
Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą
w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego
bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".
W przyszłym roku przypada także 130. rocznica przywdziania habitu przez
Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta. "Jego wielki talent oraz
poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród
Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na
niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia".
W roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego
Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który całym swoim życiem dowiódł,
że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały
drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej
potrzebującemu - jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.
W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego
powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość".
Kamila Polak
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„Podwieczorek z muzyką i fraszką”
Sala widowiskowa w Kłaju w niedzielę 26 lutego rozbrzmiewała śmiechem, śpiewem i muzyką. Niezapomniane wrażenia w ten dzień
zaserwował Pan Marcin Urban - poeta, satyryk i felietonista oraz Pan Łukasz Sokół - kompozytor, pianista, wokalista.
Prezentowane przez Pana Marcina fraszki nie tylko bawiły zebranych gości, ale też pobudzały do refleksji nad życiem. Ma On ogromną
zdolność spostrzegania zabawnych zdarzeń i sytuacji, z życia wziętych, które są doskonałym źródłem tematów Jego fraszek. To mistrz
celnych aforyzmów, którymi sypie „jak z rękawa”.
Pan Marcin na życzenie jednego z mieszkańców Kłaja aby Ten ułożył fraszkę o tramwaju zrobił jedno okrążenie wokół rozstawionych
stołów i już zrodziła się fraszka: o „Tramwaju w Kłaju”:

W Kłaju jest już tramwaj, zatem
władze Kłaja mają wszystko
więc gdy za rok tu przyjadę
będzie metro i lotnisko.
Pan Marcin leczył dusze uczestników spotkania fraszkami, a Pan Łukasz Sokół urzekł nas piękną muzyką i śpiewem. W swoim repertuarze
przedstawił nam m.in. swoją twórczość gdy był nastolatkiem. Muzyka zawsze rozbrzmiewała w Jego rodzinnym domu. Jego pradziadek
był puzonistą, skrzypkiem, dziadek trębaczem, akordeonistą, tata saksofonistą klarnecistą. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt piosenek
należących do gatunku „poezji śpiewanej".
Pięknym gestem ze strony artystów wieczoru było podarowanie
płyty z nagraniem twórczości Pana Łukasza oraz tomiku fraszek
Pana Marcina wraz dedykacją i autografem.
Miło było gościć tak świetnych artystów.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie.
Uroczystość zorganizowała Sołtys oraz Rada Sołecka Kłaja.
Małgorzata Balik
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Świętując Dzień Kobiet
Jak co roku, podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet, nie brakowało kwiatów, słodkości i pogodnych humorów. Tegoroczne obchody
święta Pań odbyły się w sobotę 11 marca.
Szczególną uroczystość rozpoczęła pani Zofia Przeździk, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich z Kłaja i główna prowadząca, witając
wszystkich gości. Głos zabrał również Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek składając licznie zebranym kobietom serdeczne życzenia. Miłym
akcentem było również obdarowanie uczestniczek imprezy przez gospodarza gminy tulipanami. W części artystycznej wystąpił zespół
estradowy „Kamea”, który charakteryzuje się tym, że zjednoczył starszych ludzi z wielką pasją do muzyki, łamiąc tym samym stereotyp
seniora. Chór ten powstał w roku 1973 i obecnie funkcjonuje pod kierownictwem pana Zbigniewa Warmuza.
Podczas występu ciekawie zaangażowane zostały dobrze znane utwory o tematyce kobiecej, przeplatane aforyzmami – naturalnie
również o paniach. Niebanalny występ, interesujące wzmianki i wesołe piosenki rozbawiły zgromadzoną publiczność.
Impreza naturalnie nie zakończyła się na części artystycznej. Chętne Panie mogły również wziąć udział w konkursach przygotowanych
przez organizatorów: Koło Gospodyń Wiejskich z Kłaja oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. W tej części programu, okazało się która
z biorących udział w wydarzeniu Pań jest najlepszą gospodynią, kucharką oraz wyłoniono tą najzwinniejszą. Na zwyciężczynie czekały
nagrody, które niewątpliwie ułatwią paniom codzienne obowiązki domowe. Dawkę śmiechu dostarczyła również zabawa w kalambury.
Mamy nadzieję, że ten humor i optymizm wyniesiony z sali widowiskowej Urzędu Gminy będzie towarzyszył mieszkankom gminy przez
cały rok.

Zadanie współfinansowane z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj.

Oliwia Bieda
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje...
Rozpoczynamy akcję „Szybki PIT”
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów,
która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania
podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty
i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy
skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.
Dlaczego Szybki PIT? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić
to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka
pocztowego.
W ramach tegorocznej akcji przygotowano dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:
• w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce na Sali Obsługi /parter/ jest dostępne specjalne stanowisko komputerowe, umożliwiające wysłanie
deklaracji drogą internetową,
• 13, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania
podatników,
• 8 kwietnia - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce zaplanowano w godzinach 9.00 – 13.00.
W tym dniu będzie również czynna kasa, w godzinach 9.00 – 13.00.
• 27 i 28 kwietnia oraz 2 maja, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, Urząd Skarbowy w Wieliczce będzie czynny do godziny
18.00,
• bezpłatne szkolenia dla podatników dotyczące rozliczeń PIT prowadzone są w US Wieliczka co czwartek w godzinach 10.00 – 12.00,
• plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych rozmieszczono na Sali Obsługi na parterze,
• w celu uproszczenia i udogodnienia złożenia zeznania podatkowego za rok 2016 zostały we współpracy z lokalnymi władzami zorganizowane punkty elektronicznego przesyłania zeznań:
- w Gminie Biskupice – w dniu 5 kwietnia, w godzinach: 9.00 – 15.00
- w Gminie Gdów – w dniu 12 kwietnia, w godzinach: 10.00 – 16.00
- w Gminie Kłaj – w dniu 19 kwietnia, w godzinach: 10.00 – 16.00
- w Niepołomicach – w dniu 26 kwietnia, w godzinach: 10.00 – 16.00.
Strona kampanii zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez
Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą również zadać pytanie dotyczące swojego
zeznania podatkowego.
Akcja będzie też obecna na Facebooku.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce przypomina, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.
Wszystkie informacje o akcji „Szybki PIT” będą dostępne również na stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl
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Najlepsze!
Obie zawodniczki Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego - Klaudia
Mleko i Magda Mielnik, po dobrych walkach zajęły 3 i 4 miejsce w pierwszym turnieju Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
Kolejne pojedynki zostaną rozegrane w Warszawie, a finał w Gdańsku.
Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Pomoc dla rolników skrojona na miarę
Małopolski
Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację
małych gospodarstw
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyza-

KKKT

cję małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego
gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono
bardziej rentowne i konkurencyjne.
Jestem przekonany, że zainteresowanie programem w Małopolsce będzie
bardzo duże. Znakomicie odpowiada on potrzebom małych gospodarstw
z naszego terenu i będzie dla nich szansą na rozwój, zwiększenie wartości
gospodarstwa i poprawę jakości życia na wsi – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.
Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach - najpierw 80 proc. premii,

Zawsze chętni do pomocy
OSP Dąbrowa we współpracy z Radą Sołecką Dąbrowy oraz Parafią Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika Szarów-Dąbrowa przeprowadziła już
piątą zbiórkę krwi oraz wymazu na dawców szpiku.
Zbiórki odbywają się systematycznie już od roku i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy. Liczby też robią wrażenie, uśredniając około 50 chętnych dawców, z czego około 25 osób oddaje
krew co daje około 12-13 litrów tego ważnego surowca.
Zbiórki odbywają się średnio co trzy miesiące w Domu Kultury w Dąbrowie. Zapraszamy na przyszłe spotkania, informację można znaleźć na
stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie, na Facebooku oraz na
plakatach rozwieszonych w całej Gminie.
Krzysztof Hytroś

a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji.
Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata.
W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do
co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym
ARiMR.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych
punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę
będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.
Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach
Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.

Usługi RTV
Naprawa telewizorów LCD i LED
tel. 696 419 320
Dojazd do klienta
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Ulga rehabilitacyjna
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje
jednym z udogodnień, które przysługują Podatnikom rozliczającym swoje dochody
w zeznaniu rocznym jest ulga rehabilitacyjna.
Kto może odliczać?
• osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o grupie inwalidzkiej, decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy
• osoby, które posiadają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczającą się do najbliższej rodziny, która posiada dochód roczny poniżej
9120 zł.
Poprzez pojęcie „najbliższa rodzina” należy rozumieć współmałżonka, dziecko własne lub przysposobione do 16 roku życia posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności, pasierba, rodzeństwo, rodzica, teścia, ojczyma, macochę, zięcia lub synową.
Osoba niepełnosprawna to osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego ze stopni niepełnosprawności.
Rozróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny/ dawniej I grupa/ – dotyka osoby z naruszoną sprawnością organizmu, nie mogące pełnić obowiązków zawodowych, wymagające opieki osób trzecich w podejmowaniu czynności życiowych.
• umiarkowany /dawniej II grupa/- jest wtedy, gdy osoba jest zdolna do pracy w zakładzie pracy chronionej i wymaga czasowej pomocy
osób trzecich.
• lekki /dawniej III grupa/- obniżonej zdolności do wykonywania pracy i egzystencji dającej się kompensować za pomocą środków
technicznych lub rehabilitacyjnych.
Mechanizm odliczenia
Ulga rehabilitacyjna podlega odliczeniu od dochodu jedynie w zeznaniu PIT-36, PIT-37 /czyli dochodu opodatkowanego progresywną
skalą podatkową/ lub PIT-28 /opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym/, do którego należy dołączyć załącznik – PIT/O.
Poprzez wykazanie wydatków zostaje pomniejszony dochód/przychód do opodatkowania, a co za tym idzie podatek należny jest mniejszy.
Odliczyć można jedynie te wydatki, które nie zostały refinansowane przez jakikolwiek Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Co i jak odliczamy!
Odliczeniu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz poczynione w celu ułatwienia czynności życiowych.
Dzielą się one na:
• limitowane kwotowo /nie ważne jaka kwota została wydana - odliczenie przysługuje jedynie do określonej wysokości/
• nielimitowane /cała wydana kwota pomniejsza dochód do opodatkowania/
• wydatki na leki.
Wydatki limitowane to:
• wydatki na samochód do wysokości 2280 zł.
Pojazd musi być choć w części własnością osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia, która posiada orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy niepełnosprawności dla siebie lub potomka.
• Wydatki na opłacenie przewodnika do wysokości 2280 zł.
Odliczenia dokonują osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu posiadające orzeczenie o I grupie niepełnosprawności.
• Wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.
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Odliczają osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
Wydatki nielimitowane to:
• Wydatki na przystosowanie pomieszczenia mieszkalnego lub pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego czynności życiowe /oprócz sprzętu gospodarstwa domowego, zakup materiałów
szkoleniowych, wydatek na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym, odpłatność za
opiekę pielęgniarską, odpłatny przewóz na zabiegi lecznicze, opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej związane z koniecznością dojazdu na zabiegi / ale nie można odliczyć dojazdu w tym celu własnym samochodem/, opłacenie tłumacza języka migowego,
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wydatki na leki:
Odliczeniu podlega wydatek na zakup leków związanych z chorobą, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.
Od dochodu odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi w danym miesiącu na leki wydatkami, a kwotą 100 zł. /Jeżeli wydamy np. 250,43
zł, to do odliczenia przysługuje kwota 150,43 zł, co wynika z wyliczenia: 250,43 - 100 = 150,43 zł/.
Wydatek na zakup leków może zostać udokumentowany jedynie fakturą VAT wydaną przez aptekę dla chorego. Paragon fiskalny nie stanowi podstawy do odliczenia.
Jak udokumentować wydatki?
Sam fakt posiadania orzeczenia o grupie inwalidzkiej nie uprawnia do dokonania odliczenia.
Wydatki powinny być udokumentowane fakturami, certyfikatem dla psa przewodnika, skierowaniem od lekarza specjalisty na zabiegi,
dowodami przejazdów.
Urząd Skarbowy ma prawo do weryfikacji podstaw poniesionych wydatków.
Podstawa prawna:
Art.26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.zm./.
Opracowanie:
Iwona Bobrowska – Jaworska
Komisarz Skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce

Historia Kłaja
Pierwsza wzmianka o Kłaju pochodzi z dokumentu z 1242r. W nim, książę Konrad Mazowiecki wyznaczył granicę posiadłości klasztoru
Bożogrobców w Miechowie we wsi Mszczęcin wraz z częścią książęcego lasu, który nazywają Klag.
W 1262 r. książę Bolesław Wstydliwy zezwolił klasztorowi Benedyktynek w Staniątkach na swobodny wyrąb drzew w lesie naszym zwanym
pospolicie Clay. W XIII w. "Klagiem" i "Clayem" nazywano całą dzisiejszą Puszczę Niepołomicką. Clay w języku angielskim to glina, natomiast
klag oznacza podpuszczkę uzyskiwaną z żołądków cieląt lub jagniąt. W dokumencie z 1262 r. mowa jest o dziesięcinie, którą wieś Clay
płaciła na rzecz klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Podrzędcym niepołomickim, czyli zarządcą okolicznych dóbr wówczas królewskich
był dziedziczny sołtys z Kłaja, Mikołaj Flak. W 1773 r. przejął go rząd austriacki na rzecz skarbu państwa. W ciągu pierwszej wojny światowej
części wsi spłonęła.
Centrum Kłaja (tj. bank, ośrodek zdrowia, centrum handlowe, apteka i park oraz przedszkole), zostało wybudowane za wójta Aleksandra
Płachcińskiego. We wrześniu 2007 roku przy miejscowym Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego przy obecności kard. Stanisława Dziwisza. Wówczas szkole nadano imię ks. Jana Twardowskiego oraz oddano do użytku nowoczesną,
wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową. Powód do dumy to niewątpliwie rok 2012. To właśnie w tym roku nie tylko wszyscy mieszkańcy Kłaja, ale i całej gminy hucznie świętowali Jubileusz 750-lecia Kłaja. Impreza ta na trwałe zapisała się w pamięci lokalnej społeczności.
Anna Turkiewicz
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OŚWIATA
Bale, bale w karnawale! Tak się bawiły
szarowskie przedszkolaki
W naszym przedszkolu w Szarowie też odbył się wspaniały, kolorowy,
wesoły "Bal przebierańców".

Marek Grechuta, Krzysztof Krawczyk oraz Wawele. Koncert wywołał wiele
wzruszeń i radości. Po przedstawieniu dzieci wręczyły każdemu z pensjonariuszy własnoręcznie wykonane upominki, a na ręce opiekuna – pani
Pauliny, złożyły bukiet wiosennych tulipanów, które podarowała uczestnikom DPS jedna z mam – pani Kasia Dąbrowska. Dziękujemy za serdeczność. Na koniec przybyli goście zostali poczęstowani ciepłą herbatą
i pysznymi ciasteczkami. Uczniowie otrzymali również Dyplomiki Małego
Wolontariusza w ramach podziękowań za przybycie.
Istotnym celem tej wizyty w Domu Pomocy Społecznej było uwrażliwienie
uczniów na drugiego, często samotnego lub skrzywdzonego przez los
człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość
jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Wyjazd ten był dla uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą,
która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci jak i pensjonariusze, byli usatysfakcjonowani tą
krótką, ale ważną wizytą.
K. Mazur
A. Papież Nowak

Czas zgłoszeń dzieci do szkoły!
W środę, 22 stycznia, nasze przedszkolaki "zmieniły się" w różne postacie
z bajek, legend i opowiadań, by wziąć udział w roztańczonej i barwnej
imprezie. Były księżniczki, smoki, rycerze, wróżki, policjanci, pielęgniarki,
kwiaty, kotki. Były piękne fryzury, makijaże, a nawet buty na obcasach. Bal
dla kolorowych przedszkolaków prowadzili animatorzy zabaw, którzy
postarali się o odpowiednią muzykę, efekty świetlne i dźwiękowe. Nie
brakowało również trochę magii i "czarów". Zmęczonych zabawą dzieciaków pokrzepiły słodycze i zdrowe soki owocowe. Pamiątką po tej imprezie
będą albumy ze zdjęciami wykonane podczas specjalnej sesji zdjęciowej.
Będzie co wspominać.
Nauczyciele przedszkola w Szarowie

Wolontariusze odwiedzają Seniorów
w Biskupicach
Na początku marca w ramach integracji środowisk uczestnicy Szkolnego
Klubu Wolontariusza oraz uczniowie klasy III wraz z opiekunami udali się
do Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach, która jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla 75 osób w podeszłym wieku.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili program artystyczny, deklamując
wiersze. Odbył się także koncert życzeń, na którym nie zabrakło utworów
z dawnych lat. Na scenie pojawiła się Eleni, Maryla Rodowicz, Anna Jantar,

Marzec to miesiąc, w którym wielu rodziców podejmuje decyzje
dotyczące posłania swojej pociechy do przedszkola. Dla niektórych
rodziców decyzje te to nie tylko przejaw troski o właściwy rozwój
własnego dziecko, ale przede wszystkim odpowiedzialności prawnej
wynikającej z ustawowego obowiązku zapewnienia dziecku nauki.
Przypomnijmy zatem najważniejsze obowiązki wynikające dla rodziców
z ustawy o systemie oświaty, zwłaszcza że w ostatnim czasie nastąpiły tutaj
również pewne zmiany.
Rodzicu! Pamiętaj o zgłoszeniu dziecka sześcioletniego do szkoły.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W tym
roku po raz pierwszy wszystkim dzieciom w tym wieku przysługiwać będą
jednakowe uprawnienia w dostępności do wychowania przedszkolnego,
co oznacza, że wiek dziecka nie będzie już kryterium w procedurze
rekrutacji. W odniesieniu natomiast do dzieci, które w 2017 r. kończą 6 lat
(rocznik 2011 bez względu na miesiąc urodzenia) dotychczasowe prawa
zmieniają się w obowiązek. Zgodnie bowiem z przepisami prawa oświatowego właśnie te dzieci zostają objęte obowiązkiem odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r.
muszą uczestniczyć w zajęciach wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego (wyjątek od tej reguły stanowią dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-wtedy termin
rozpoczęcia obowiązkowej edukacji przedszkolnej uzależniony jest od
okresu odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego). Rodzaj i lokalizacja
placówki, którą wybierze dla dziecka rodzic nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Zapis ten nakłada na rodziców dzieci sześcioletnich nie tylko
obowiązek posłania dziecka do wybranego przez siebie przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ale przede wszystkim
do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
realizacji tego obowiązku, polegających na przekazaniu dyrektorowi
szkoły podstawowej - będącej szkołą obwodową dla dziecka ze względu
na miejsce stałego zamieszkania informacji gdzie i w jakiej formie
dziecko ten obowiązek realizuje. Zapisanie dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego nie
jest równoznaczne ze zgłoszeniem do szkoły, zwłaszcza w sytuacjach,
kiedy wychowanie przedszkolne realizowane jest przez dziecko w placówce poza obwodem szkoły podstawowej. Przy okazji warto zwrócić uwagę,
że miejsce zamieszkania rozumiane jest jako miejsce przebywania rodzica
z zamiarem stałego pobytu. Obowiązek z głoszenia dziecka do szkoły
dotyczy zatem również osób zameldowanych na stałe poza gminą Kłaj, ale
zamieszkałych na jej terenie - nawet w sytuacji, kiedy nie zgłosili tego faktu
i nie znajdują się w gminnej ewidencji mieszkańców.
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To nie jedyne zobowiązanie dla rodzica dziecka sześcioletniego. W świetle
obowiązującego prawa odpowiada on także za spełnianie przez dziecko
tego obowiązku, czyli zobowiązany jest do zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia. Przez niespełnianie takiego obowiązku
rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego
miesiąca przez co najmniej 50% dni zajęć w placówce, do której zostało
zapisane.

-specyficznego oddychania w środowisku wodnym,
-poprawnego pływania.

Rodzic jest także zobowiązany do informowania szkoły obwodowej
o odbywaniu obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dziecko
znajdujące się w ewidencji gminnej, ale przebywające czasowo za granicą.
W sytuacji, kiedy za granicą przebywają również rodzice, obowiązku tego
mogą dokonać inni członkowie rodziny (np. dziadkowie).

Budżet projektu w tym roku to kwota 17 200 zł z czego 8 600 zł pochodzi
z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego a resztę pokrywają rodzice
zgłoszonych do projektu uczestników. Środki finansowe projektu przeznaczone będą na zakup biletów wstępu, wynagrodzenie dla instruktorów
pływania, dowóz oraz wizualizację/promocję. W imieniu gminy projekt
realizuje oraz odpowiada za prawidłowe jego rozliczenie Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju.

Rodzice dziecka sześcioletniego mają obowiązek informowania szkoły
obwodowej także w sytuacji, kiedy dziecko zostaje odroczone od spełniania obowiązku szkolnego (pozostaje w przedszkolu po ukończeniu 7 lat)
oraz, gdy uzyskają zgodę dyrektora placówki na realizację tego obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego (tzw. nauczanie domowe).
Konsekwencje prawne niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Niespełnianie przez rodzica obowiązku posłania dziecka sześcioletniego
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo
innej formy wychowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wierzyciel, czyli szkoła obwodowa, na
ogół wykorzystuje inne dostępne formy nacisku na rodzica w celu przymuszenia go do wykonywania ustawowego obowiązku, w tym może wzywać
do udzielania wyjaśnień, prowadzić rozmowy z udziałem przedstawicieli
służb społecznych, a nawet zgłaszać sprawy do Sądu Rodzinnego. Jeżeli
rodzic, mimo stosowanych form nacisku, nie zapewnia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, a formą nacisku w tym wypadku może być nałożona na
rodzica grzywna w formie pieniężnej.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Jednocześnie przystąpienie do projektu ma na uwadze popularyzację
pływania i przebywania w wodzie jako skuteczną metodę zapobiegania
lub korygowania wad postawy, poprawy kondycji fizyczne i zwiększenia
odporności, czy zagospodarowania czasu wolnego dzieci.

Wszystkim tegorocznym uczestnikom projektu „Już pływam” życzymy jak
najlepszych efektów w nauce pływania i niezapomnianych wrażeń.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Nadanie szkole tytułu Lider Projektu
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
W dniu 9 marca 2017 roku w ZSO w Targowisku miało miejsce uroczyste
spotkanie społeczności szkolnej oraz delegacji Rady Rodziców z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.
Na ręce Wicedyrektora Szkoły przekazano dokument, będący wynikiem
pracy szkoły nad podnoszeniem stanu bezpieczeństwa. Nasza szkoła
otrzymała certyfikat Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
Certyfikat posiada charakter honorowy. Wyróżnia szkołę i jednocześnie
zobowiązuje do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia oraz monitorowania procesów związanych z realizacją Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
ZSO Targowisko

„Już pływam - 2017”

Milena Świętek - najlepsza w Małopolsce

Po raz kolejny, przy finansowym wsparciu Marszałka Województwa
Małopolskiego, Gmina Kłaj przystępuje do realizacji projektu „Już
pływam-2017”.

16 lutego 2017 roku w Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici odbył się III Wojewódzki Festiwal Językowy, w którym wzięły udział
gimnazjalistki z ZSO w Targowisku. W ramach Festiwalu Językowego
uczniowie zaprezentowali się w kilku kategoriach, m. in. recytacja
wiersza obcojęzycznego i konkurs piosenki obcojęzycznej.

Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska i niezmiennie
cieszy się zainteresowaniem rodziców uczniów szkół podstawowych.
W ostatnich trzech latach jego realizacji w nauce pływania uczestniczyło
prawie 350 uczniów. W tym roku weźmie w nim udział kolejne 90 dzieci,
tym razem ze Szkoły Podstawowej w Kłaju. Nauka pływania odbywać
będzie się na krytej pływalni w Proszówkach. Uczestnicy zostali podzieleni
na 6 grup uczniowskich o liczebności 15 osób, przy czym 3 grypy będą
jeździć na basen w okresie marzec - maj, a kolejne w okresie wrzesień listopad. Każdą grupę obejmie jeden kurs nauki pływania w wymiarze 18
godzin zajęć (9 wyjazdów po 2 godziny), przy czym w trakcie każdego
wyjazdu czas na basenie przeznaczony będzie na naukę pływania przy
udziale instruktora (90 minut) oraz zabawy rekreacyjne w wodzie (30
minut) pod okiem ratowników i opiekunów.
Uczestnicy projektu to uczniowie klas I-VI, nieposiadający podstawowych
umiejętności pływackich, stąd też uczestnictwo w zajęciach zakłada
osiągnięcie następujących efektów:
1) poznanie zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i zagrożeń z tym
związanych,
2) zapoznanie się ze sposobami zapobiegania lub przeciwdziałania
pojawiającym się zagrożeniom,
3) nabycie umiejętności:
-zanurzania twarzy, otwieranie oczu i orientacji pod wodą,
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Milena Świętek zdobyła I miejsce w konkursie wojewódzkim w kategorii
recytacja wiersza niemieckojęzycznego, prezentując utwór poetycki pt.
„Der Handschuh” Fryderyka Schillera. Występ zwyciężczyni wzbudził
wśród publiczności wielki zachwyt i podziw tym większy dla Mileny,
bowiem jest to uczennica klasy I gimnazjum, która dopiero zaczęła przygodę z językiem niemieckim. Milena stanęła na podium w Cinema City Plaza
w Krakowie podczas uroczystej gali wręczania nagród w dniu 23 lutego
2017 roku.
Ponadto nasze gimnazjalistki z III klasy: Joanna Olszewska, Maria Skoczek
i Oliwia Świętek uświetniły także swoją obecność Festiwal Językowy w Niegowici - dziewczęta pięknie zaśpiewały piosenkę niemieckojęzyczną w konkurencji piosenki obcojęzycznej.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu Językowego towarzyszyły wielkie
emocje, szczególnie osobom recytującym oraz zespołom muzycznym,
którzy przedstawili swoje umiejętności językowe. Życzymy dalszych
sukcesów i satysfakcji płynącej z uczenia się języków obcych!
Serdeczne gratulacje dla zwyciężczyni Mileny!
Anna Struzik
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na
rok szkolny 2017/2018
Jużniedługo rozpocznie się rekrutacja dzieci do gminnych przedszkooli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kolejny rok
szkolny. Warto zatem przypopmnieć rodzicom zarówno o zmianach w przepisach oświatowych jak i kryteriach, które obowiązywać będą w tym
zakresie podczas tegorocznej rekrutacji.
Zmiana przepisów
Weszły w życie przepisy, które zrównują prawa dzieci w wieku od 3 do 5 lat do korzystanie z wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że począwszy od 1
września tego roku gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w prowadzonych przez siebie przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych wszystkim dzieciom, których rodzice wyrażą wolę objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym organizowanym przez te placówki. Do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Biorąc pod uwagę coraz bardziej
powszechny zasięg edukacji przedszkolnej warto mieć na uwadze, że nowy, rozszerzony zakres przepisów spowoduje napływ większej niż do tej pory
ilości dzieci do wychowaniaprzedszkolnego.
Zasady rekrutacji
Nadal obowiązywać będzie zasada, że dziecko uczęszczające do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie miało zagwarantowane miejsce
w tej samej placówce, jeżeli tylko Rodzic złoży dyrektorowi przedszkola lub szkoły deklarację dalszego korzystania z wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Ilość złożonych deklaracji będzie miała wpływ na liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponować będzie przedszkole/oddział przedszkolny. Każda placówka taką liczbę wolnych miejsc poda do powszechnej wiadomości na początku marca.
Rodzice i dzieci, którzy dotąd nie korzystali z opieki przedszkolnej, a są nią zainteresowani, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunkiem
przyjęcia nowego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie złożenie prze Rodzica wniosku do dyrektora placówki. W naszej gminie
wnioski przyjmowane będą w do końca marca. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole lub oddział przedszkolny o przyjęciu dziecka do konkretnej placówki decydować będą odpowiednie kryteria.W pierwszej kolejności rozpatrywane będzie spełnianie przez
dziecko lub jego rodzinę tzw. kryteriów usytawowych, do których zalicza się: wielodzietność, niepełnosprawność: kandydata, obojga lub jednego z rodziców i rodzeństwa oraz samotne wychowywanie kandydata lub objęcie go pieczą zastępczą. Jeżeli, po zastosowaniu opisanych wyżej kryteriów, wyniki
rekrutacji będą równorzędne lub placówka nadal dysponować będzie wolnymi miejscami stosowane będą kryteria drugiego etapu rekrutacji. W tym roku
zaliczać się będą do nich: zatrudnienie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (podobną ilość punktów uzyskają dzieci rodziców
studiujących w trybie stacjonarnym i podlegających samozatrudnieniu), odprowadzanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla
gminy Kłaj (na rzecz gminy Kłaj), kontynuacja wychowania przedszkolnego lub edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu
lub szkole z oddziałem przedszkolnym, zamieszkanie kandydata w miejscowości będącej siedzibą przedszkola lub szkoły oraz odległość przedszkola od
miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców kandydata.Kryteria te wraz z ilości punktów i dokumentami potwoierdzającymi ich spełnianie
prezentowane są niżej. Warto pamiętać, że rodzic może złożyć trzy wnioski do różnych przedszkoli, ale przyjętą w gminie zasadą będzie składanie jednego
wniosku, w którym możliwe jest wskazanie dodatkowych dwóch innych placówek - tzw. drugiego i trzeciego wyboru, na wypadek nieprzyjęcia dziecka
przez placówkę najbardziej preferowaną, do której kierowany jest wniosek. W takich przypadkach, po zamknięciu procesu rekrutacji, dziecko nieprzyjęte
do przedszkola będzie kierowane do kolejnej -wskazanej przez rodzica i w porozumieniu z nim - placówki, w której są wolne miejsca. Wzory wniosków,
deklaracji i innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji są dostępne w każdym przedszkolu i szkole, w której funkcjonują oddziały przedszkolne oraz na stronie internetowej gminy.
Na zakończenie, wychodząc z założenie, że wszystkie dzieci będą chciały pozostać w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych do których już uczęszczają, podaję przewidywane ilości wolnych miejsc, którymi dysponować będą poszczególne placówki: Przedszkole w Kłaju - 30, Przedszkole w Dąbrowie
- 25, OP w Grodkowicach - 20, OP w Szarowie - 25, OP w Targowisku - 30, OP w Brzeziu – 7.
KRYTERIA REKRUTACJI
do samorządowych przedszkoli obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów przyznawanych na ich
podstawie oraz wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzania ustalonych kryteriów
Kryterium
Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) lub
rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko - kandydata do przedszkola są
osobami pracującymi lub studiującymi w systemie stacjonarnym

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) kandydata do przedszkola odprowadzają
podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym
właściwym dla Gminy Kłaj (na rzecz gminy
Kłaj)

Liczba punktów
10

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryterium
1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
(w przypadku samozatrudnienia - oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej z podaniem numeru w CEIDG),
2) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów

8/4
(8 – oświadczenie 2 rodziców lub
rodzica o wspólnym rozliczeniu ze
współmałżonkiem, albo rodzica
samotnie wychowującego dziecko,
4 pkt. – oświadczenie
1 rodzica)

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego przez każdego z rodziców(opiekunów prawnych) w Urzędzie Skarbowym
właściwym dla Gminy Kłaj (na rzecz gminy
Kłaj)
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Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryterium

Rodzeństwo dziecka - kandydata do przedszkola kontynuuje wychowanie przedszkolne
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
albo edukację w szkole, w obwodzie której
znajduje się przedszkole

6

Wniosek (imienne wskazanie rodzeństwa kontynuującego wychowanie przedszkolne lub edukację szkolną)

Dziecko-kandydat do przedszkola zamieszkuje w miejscowości będącej siedzibą przedszkola lub znajdującej się w obwodzie szkoły
podstawowej, do której należy przedszkole

4

Wniosek (wskazanie miejsca zamieszkania)

Przedszkole pierwszego wyboru wskazane we
wniosku jest najbliżej położonym od miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy jednego z
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka-kandydata do przedszkola

2

1) wniosek (wskazanie miejsca zamieszkania) ,
2)dokument potwierdzający miejsce pracy
rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie)

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe oraz V Krótkoterminowa Wymiana
Grup Uczniów Nasaud – Rumunia
Kolejny etap partnerskiego projektu programu Erasmus +, Akcja 2
Partnerstwa strategiczne – Współpraca Szkół, pod nazwą „Mind
Mapping and Multiple Intelligence for primary education”, czyli “Mapy
myśli i inteligencje wielorakie w szkole podstawowej” miał miejsce
w Rumunii w miejscowości Nasaud w dniach 05.03 - 10.03.2017 roku.

W międzynarodowym spotkaniu uczestniczyły zespoły z 6 krajów partnerskich: Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Turcji i Rumunii. Zespół reprezentujący naszą szkołę to 3 nauczyciele: p. Edyta Imos – koordynator, p. Aleksandra Gruszecka i p. Elżbieta Ponisz oraz 2 uczniowie z klas szóstych: Norbert
Szostak i Kacper Wójcik. Tematem przewodnim Krótkoterminowej wymiany grup uczniów były innowacyjne metody edukacji, m.in. Inteligencje
wielorakie (Multiple Intelligences) Howarda Gardnera, Uczenie się poprzez
współpracę w zespołach (Cooperative learning) oraz Nauczanie metodą
rozwiązywania problemów (PBL), które stawia ucznia w centrum procesu
przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania
rozwiązań. Podczas spotkania koordynatorów omówiono szczegółowy
harmonogram kolejnych spotkań oraz realizację poszczególnych zadań
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projektu. Przedyskutowano też szczegółowo wszystkie zaplanowane
w projekcie działania, cele, mobilności oraz sposoby ewaluacji i rozpowszechniania produktów końcowych. Określono zasady współpracy oraz
kanały przepływu informacji. Ustalono szczegóły dotyczące spotkania
w Turcji. Rumuńska gościnność i serdeczność złożyły się na niepowtarzalny charakter i klimat międzynarodowego spotkania. Nastąpiła bardzo
pożyteczna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Uczniowie
nawiązali nowe kontakty i przyjaźnie, poznali nową kulturę, a przede
wszystkim mieli okazję „szlifowania” języka angielskiego.
Nasza przygoda projektowa, czyli wycieczka do Rumunii rozpoczęła się
wczesnym niedzielnym świtem o godz. 3.30 w Szarowie. Autobusem
dotarliśmy na lotnisko. Po odda- niu bagaży i odprawie paszportowej
wsiedliśmy do samolotu „Lufthansa” i pofrunęliśmy, wraz ze 160 innymi
pasażerami, do Monachium. Ogromne lotnisko zrobiło na nas niezapomniane wrażenie. Po kilkudziesięciu minutach, innym nieco mniejszym
samolotem dolecieliśmy do Cluj Napoka w Rumunii. Na lotnisku przywitały nas 2 nauczycielki z goszczącej szkoły Școala Gimnazială Mihai Eminescu: Adela i Johanna, opiekunki projektu. Dzień był słoneczny więc godziny czekania na grupę z Włoch postanowiliśmy spędzić na świeżym powietrzu w pobliżu jeziorka. Do hotelu Coroana (z 4 gwiazdkami) w Bistricy
dotarliśmy w godzinach wieczornych i po zjedzeniu przepysznej kolacji
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni zasnęliśmy kamiennym snem w swoich
wspaniałych pokojach. W poniedziałek wczesnym rankiem po śniadaniu
i przywitaniu z kolegami z Włoch, Portugalii, Grecji i Turcji, autokarem,
udaliśmy się do Nasaud, gdzie znajduje się Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu. Przywitano nas niezwykle serdecznie. Uczniowie ubrani w stroje
regionalne poczęstowali wszystkich chlebem i solą, a pani dyrektor Marioara Secheli po serdecznych słowach i uściskach zaprosiła wszystkich do
obejrzenia klas i całego budynku szkoły. Musimy przyznać, że szkoła jest
ogromna, architektonicznie piękna, ale powstała w roku 1930 (sami mieszkańcy ją budowali) i od tego czasu nigdy nie była poddana gruntownemu
remontowi. Uczy się w niej ponad 1500 uczniów – tj. szkoła podstawowa
i gimnazjum. Uczniowie poszczególnych klas przywitali nas bardzo gorąco.
Każdy przygotował flagi krajów biorących udział w projekcie. Było to niez-
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wykle miłe. Chlubą szkoły jest pracownia komputerowa z bardzo nowoczesnymi komputerami (których trochę im zazdrościliśmy). Pani dyrektor
poinformowała nas, że jest to prezent od byłego ucznia tej szkoły, który
wyjechał do USA. Młodzież zachowuje się swobodnie, podobnie jak u nas
(w czasie przerwy udaje im się nawet wyjść przez dziurę w płocie na ulicę!
). Nigdzie nie było widać dyżurujących nauczycieli. W sali widowiskowej,
która znajduje się w szkole, obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów
tańce ludowe, popisy karateków oraz wysłuchaliśmy koncertu zespołu
muzycznego. Zachwyciły nas ich niezwykle barwne stroje ludowe, kunszt
tańców i niezwykły pokaz drużyny karateków.

deszczu, dotarliśmy do hotelu Victoria. Sił starczyło tylko na kąpiel. Piątek
to czas wolny. Po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy na podbój Cluj
Napoka. Spacerowaliśmy i podziwialiśmy architekturę tego starego
miasta; piękne budynki, cerkwie, pomniki. Kupiliśmy pamiątki i trolejbusem udaliśmy się o 15.00 na lotnisko. Do Warszawy dotarliśmy o godz.
17.00 a godzinę później zajęliśmy miejsca w niewielkim samolocie LOT-u
i po 35 minutach byliśmy w naszym kochanym Krakowie. Była to cudowna
przygoda. Czas minął jak błyskawica. Mamy nadzieję, że już wkrótce
spotkamy się z naszymi kolegami w Turcji, a może w Polsce, albo w Grecji?
E. Imos, E. Ponisz, A. Gruszecka

Po zjedzeniu obiadu, (bardzo podobnego do tego co jemy w Polsce), o godzinie 16.00 byliśmy podejmowani przez burmistrza Nasaud, który krótko
zaprezentował swoją miejscowość podkreślajac jej atuty, potem chętnie
pozował do zdjęć. W magistracie częstowano nas ciasteczkami, kanapkami i przekąskami. W tym dniu zwiedziliśmy jeszcze nowoczesne Centrum
Informacji Turystycznej i dowiedzieliśmy się, że jego siedziba została
odnowiona dzięki funduszom z UE. Długo pozostanie nam w pamięci
wizyta u Pani Virginii Linul lokalnej rzemieślniczki, która szyje i haftuje
przepiękne, niezwykle kolorowe, rumuńskie stroje ludowe sprzedawane
nie tylko w Rumunii. Wtorek, to dzień pełen niezapomnianych wydarzeń.
Przed południem uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach
projektowych, podczas których zdobywali teoretyczną wiedzę oraz
praktyczne jej zastosowanie. Po obiedzie razem z uczniami goszczącej nas
szkoły, zajęliśmy miejsca w autokarze i udaliśmy się do Zamku Drakuli. Po
drodze podziwialiśmy panoramę rumuńkich Karpat i przełęcz Tihuta.
Niezwykłych doznań dostarczyła nam wizyta w lochu Drakuli. Gdy to
wspominamy, jeszcze teraz czujemy na swoim ciele dreszcze, bo jak tu nie
krzyczeć ze strachu, gdy z trumny wyskakuje Drakula i jeszcze próbuje cię
zatrzymać w lochu. Środa była dniem niezwykłego obżarstwa, bo jak tu nie
spróbować, (chociaż troszeczkę), tylu wspaniałych potraw przygotowanych przez rodziców. Czego tam nie było: ryby, mięso, sery, ciasta, ciasteczka, chleby, bułeczki, kiełbaski, szynki, sałatki. No chyba tylko ptasiego
mleka. I tego wszystkiego trzeba było spróbować. Męka! Wieczorem
rodzice i nauczyciele zaprosili nas do lokalnej restauracji muzycznej. Było
wspaniale. Do hotelu wróciliśmy głęboka nocą, ale musieliśmy się spakować, bo w czwartek wyjeżdżaliśmy do Cluj Napoka i zmienialiśmy hotel –
bliżej lotniska. Czwartek o godz. 9.00, z bagażami, wsiedliśmy do autokaru
i udaliśmy się kopalni soli. Zbliżało się rozstanie. Uczniowie zdążyli się już
zaprzyjaźnić, wymieniali ze sobą adresy i numery telefonów. Nauczycielom też było smutno. Jednak zanim się pożegnaliśmy zwiedziliśmy kopalnię soli. Salina Turda jest dużo mniejsza od naszej bocheńskiej czy wielickiej kopalni soli, ale bawiliśmy się w niej wspaniale. Największą frajdą było
słone jeziorko, po którym można było pływać łódką. Pływać…?! ale czy
nasze panie umieją wiosłować? Przekonaliśmy się, że to niezbyt łatwa
sztuka, ale śmiechu i zabawy było co niemiara. Wieczorem, w strugach

Zielone ogródki w przedszkolu w Dąbrowie
Jak uświadomić przedszkolakom, że powinny się zdrowo odżywiać?
Najprostszy sposób wyhodować nowalijki.
Korzyści z takich działań to między innymi to, że wzrasta świadomość
prozdrowotna. Dzieci uczą się odpowiedzialności w dbaniu o rośliny,
wzbogacają wiedzę. Prowadzą obserwację ze zmian, jakie dokonują się
ogródku. Wyciągają wnioski ze swoich obserwacji. Dlatego też miniony
tydzień w naszym przedszkolu był bardzo pracowity. Każda z grup założyła
„zielony ogródek” w swojej sali. Zgromadziliśmy potrzebne przybory:
pojemniczki, doniczki, rękawiczki, konewki, ziemię i nasionka. Wysialiśmy
bazylię, rzodkiewkę, pietruszkę, słonecznik, marchewkę, owies wielkanocny, koperek, cebulkę, szczypiorek, rzeżuchę. Po zasianiu rośliny zostały
umieszczone w kącikach przyrody i na parapetach w salach przedszkolnych. Będziemy pamiętać o codziennym podlewaniu i obserwować wzrost
naszych roślin.
Krystyna Dybczak
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Projekt MON „Samoobrona kobiet”
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza
resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, ruszyła
I edycja ogólnopolsich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
O premię mogą ubiegać się

rolnicy, domownicy oraz małżonkowie

rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej
od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy. Wsparcie może być przyznane również tym, którzy korzystają
z „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć jednak wielkości
ekonomicznej większej niż 15 000 euro.
Zachęcamy osoby, które mają pomysł na swój biznes i chciałyby na jego
realizację wykorzystać środki z Unii Europejskiej, do skorzystania z naszej
oferty – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Adam Ślusarczyk – Wybór działalności jest bardzo szeroki. Firma, która
Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie
kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie,
nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.
Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej znajdują się
szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa
w szkoleniu. Zapraszamy na stronę MON.
Na terenie administrowanym przez WKU w Krakowie takie szkolenie zorganizowane jest w oparciu o 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie
ul . Wrocławska 82. Instruktor: sierż. Mariusz TARAN tel. 500 042 268, email:
skytaran@tandsnow.com

Zamiast wyrzucać je do kosza
to podaruje je Wojtusiowi!
Zwykłe, plastikowe nakrętki!
Jak pomóc Wojtusiowi? To banalnie proste!

zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem,
turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, usługami rachunkowości czy działalnością weterynaryjną.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć biznesplan, zakładający stworzenie
przynajmniej jednego miejsca pracy (może to być również miejsce pracy
dla zakładającego działalność, choć inwestycje, zakładające stworzenie
większej liczby miejsc pracy będą mieć większe szanse na pozytywną
decyzję). Rejestracja pozarolniczej działalności gospodarczej musi
nastąpić nie później niż w dniu wypłaty II raty premii, a beneficjent będzie
musiał przejść z KRUS do ZUS.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, która zdecyduje o kolejności przyznawania pomocy w poszczególnych województwach.
Punkty można otrzymać m.in. gdy wnioskodawca ma nie więcej niż 40 lat.
Pod uwagę będzie też brana skala bezrobocia w powiecie, w którym
realizowane będzie przedsięwzięcie, wykształcenie wnioskodawcy oraz to,

Wojtuś cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i bardzo mało słyszy.
Tylko rehabilitacja może sprawić aby samodzielnie mógł stawiać kroki.
Ta jednak jest bardzo kosztowna, tu wkraczamy, my chętni do pomocy,
niosąc siatki pełne nakrętek!

czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna.

Nakrętki można zostawiać:
- w specjalnych pojemnikach na parterze Urzędu Gminy w Kłaju,
- u Radnego Dąbrowy.

tys. zł trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe.

Beneficjent w ramach pomocy otrzyma 100 tys. zł, wypłacane w dwóch
ratach odpowiednio 80 % i 20 % po realizacji biznesplanu. Przynajmniej 70

Wnioski należy składać w oddziale regionalnym ARiMR.
W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie przewidywane jest największe zainteresowanie tą formą wsparcia, odbędą się szkolenia, zorganizowane przez ARiMR. Szkolenia prowadzi też Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.
Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach
Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.
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Akademia Badmintona

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Akademia Badmintona w Kłaju działa od 2014 r. Pomysłodawcą oraz
założycielem jest Karol Palich, uczeń gimnazjum w Kłaju.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w budynku Urzędu

W 2016 r. rozpoczęli treningi i rozgrywki w hali sportowej ZSO w Kłaju dwa
razy w tygodniu z podziałem na trzy grupy szkoleniowe według umiejętności tzn. grupa początkująca, średniozaawansowana i zaawansowana.

19:00 w wymiarze 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek).

Akademia Badmintona wyjeżdża na gry kontrolne do innych gmin, a od
tego roku rozpoczęli swój wewnętrzny projekt: „Akademia Młodych
talentów”, który ma na celu doskonalenie umiejętności technicznych
zawodników oraz zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu.
Pragną zarazić swoją pasją również dorosłych. W lutym br. zorganizowali
turniej pn. ,, Bądź Zwycięzcą" na którym nie zabrakło dzieci oraz emocji.
Aktualnie do Akademii należy 25 zawodników którzy szkolą swoje
umiejętności pod okiem trenerów: Karola Palicha , Patryka Stępnia. Bartosz
Woźnica i Kacper Drozd również pomagają jako asystenci. Akademia
z dnia na dzień coraz lepiej się rozwija.

ty, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci z całej naszej Gminy w wieku od 8 lat
- 14 lat chcące grać w naszej Akademii. Dorośli są również mile widziani, tu
nie ma ograniczenia wiekowego, wystarczą chęci.

osoby fizyczne, które:

Zapisywać można się pod numerem telefonu: 882716199 po godzinie
15:00.

nej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zapraszamy instytucje i firmy do współpracy w roli sponsora naszej Akademii.

pobranego świadczenia lub

Karol Palich
Akademia Badmintona w Kłaju

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub

Gminy Kłaj w pokoju nr 002 (parter – Dziennik Podawczy) od 15:00-

W dniach ustawowo wolnych od pracy gdy Urząd Gminy będzie zamknię-

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Fundacja Cognosco ul. Wrocławska
31/6, 30-011 Kraków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 12 289-19-51 lub 12 289-19-59 w Starostwie Powiatowym
w Wieliczce.
Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społeczi wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami

Przyłącz się do studentów 50+!

represji wojennych i okresu powojennego lub
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana

Nudy w domu? A inny znajomi podróżują, korzystają z różnego rodzaju
atrakcji kulturalnych, nieustannie zdobywają wiedzę z wielu dziedzin?
A może chcesz do nich dołączyć?

poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby 50+ do uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju.

• ukończyły 65 lat,

Program jest bardzo bogaty i wyjątkowo urozmaicony. Studenci poznają
tajniki filozofii, sztuki, medycyny, geografii i wielu, wielu innych.

technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

o weteranach działań poza granicami państwa lub
• nie ukończyły 26 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii

Aktywnie uczestniczą w wycieczkach rekreacyjnych tworząc tym samym
wspólne zainteresowania.

Harmonogram dyżurów aptek

Więcej informacji na temat działalności UTW można uzyskać na stronie:
www.utw-klaj.opx.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj informujemy, że harmonogram dyżurów

Zapraszają:
Zarząd UTW,
Studenci UTW,
Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek.

dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.klaj.pl w zakładce -

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2017 jest
Dla Mieszkańców – Apteki.
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własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.
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