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1,6 miliona na budowę 
sali gimnastycznej w Grodkowicach

8 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 

Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek otrzymał promesę na dofi-

nansowanie budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 

Podstawowej w Grodkowicach. Promesę o przyznanych środkach 

gospodarzowi gminy wręczył wojewoda małopolski - Piotr Ćwik 

oraz poseł na sejm Urszula Rusecka, zgodnie z decyzją Preze-

sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 1.584.790 złotych 

dotacji pochodzi z ogólnej rezerwy budżetowej i umożliwia roz-

poczęcie budowy inwestycji.

- Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy ze 

środków budżetu państwa to dowód na owocną współpracę 

władz samorządowych z rządem. Dzięki temu możliwa jest realiza-

cja inwestycji, które są szczególnie ważne dla społeczności lokalnej. 

Przykładem jest, chociażby budowa sali gimnastycznej przy szkole 

w Grodkowicach. Gratuluję Panu Wójtowi i dziękuję wszystkim 

zaangażowanym w pozyskanie dofinansowania - mówił wojewo-

da małopolski - Piotr Ćwik.

- Przekazana dziś promesa ze środkami z ogólnej rezerwy budżeto-

wej przyczyni się poprawienia bazy sportowej i szkolnej w gminie 

Kłaj. Z tych obiektów będzie mogła korzystać młodzież i cała lo-

kalna społeczność. Trzeba podkreślić, że tego rodzaju inwestycje 

są w tym trudnym czasie bardzo ważne - mówiła poseł - Urszu-

la Rusecka.

- Przyznana nam dotacja na budowę sali gimnastycznej jest 

dla nas bardzo ważna, ponieważ jest to szkoła integracyjna. 

Dzięki temu dzieci nie będą musiały dojeżdżać oddaloną o 5 km 

halę sportową. Tym samym ziści się marzenie nie tylko uczniów tej 

szkoły i ich rodziców, ale również mieszkańców Grodkowic i całej 

gminy - podsumował podczas spotkania wójt gminy Kłaj - Zbi-

gniew Strączek.

Fot. malopolska.uw.gov.pl

Trwa przebudowa Grzybówki

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej w Kłaju (tzw. Grzy-
bówki). Droga biegnąca równolegle do torów kolejowych ma być 
gotowa najpóźniej w listopadzie br. Nowa nawierzchnia położo-
na zostanie na 430-metrowym odcinku. Dla bezpieczeństwa pie-
szych wybudowany zostanie również chodnik. 

Zadanie dofinansowane zostało w kwocie 893 tys. złotych z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Oliwia Bieda

W Łysokaniach będzie jaśniej!

W trakcie realizacji jest I etap budowy oświetlenia uliczne-
go w miejscowości Łysokanie.

Jaśniej po zmierzchu zrobi się od skrzyżowania z drogą powiatową 
(tzw.  ul. Spokojna) z drogą gminną umownie nazywaną Wiśniową. 
Pierwszy etap realizowany jest na 268-metrowym odcinku dro-
gi i ma być wykonany do końca czerwca 2020 roku.

Oliwia Bieda
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„Zdalna szkoła”

Dzięki przystąpieniu przez gminę Kłaj do projektu „Zdalna szko-
ła”  do naszych placówek oświatowych trafiło 25 laptopów i 19 
routerów Wifi.

Na zakup sprzętu Gmina Kłaj pozyskała grant w wysokości 69 
986,00 zł. 

Sprzęt został przekazany do szkół, a następnie użyczony uczniom 
na czas prowadzenia nauki w systemie zdalnym. 

Po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć to dyrektorzy szkół 
zdecydują, czy sprzęt pozostanie w domach u osób najbardziej 
potrzebujących, czy wróci do szkół, aby na lekcjach stacjonarnych 
wspierał nauczycieli i uczniów.

Dofinansowanie na zakup komputerów pochodzi z konkursu gran-
towego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020

Kolejny projekt już gotowy

W 2018 r. rozpoczęto prace projektowe dla zadania pn. „Budowa  
przedszkola samorządowego w miejscowości Dąbrowa”. Wielkie 
inwestycje to nie tylko spory nakład  finansowy, ale również 
sterty papierów. 

W roku 2019 zakończono prace projektowe dotyczące plano-
wanego przedszkola samorządowego. Udało się już również 
uzyskać  prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Teraz, aby 
realizacja stała się możliwa potrzebne są środki pieniężne, po które 
samorząd będzie starał się aplikować z programów unijnych 
oraz krajowych. 

Oliwia Bieda

Kolejna dotacja to kolejne drogi

Gmina Kłaj otrzymała kolejne dofinansowanie na modernizację/
remont dróg dojazdowych potocznie nazywanych drogami rolny-
mi. Środki w wysokości 81.251 złotych pochodzą z budżetu woje-
wództwa związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych.

Udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie może być 
niższy niż 50%.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy samorzą-
dem a Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Wojewódzkiego zadania musi być wykonane najpóźniej 
do dnia 30 października 2020 roku.

Oliwia Bieda

Podpisano umowę na budowę 
sali gimnastycznej

24 czerwca Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z firmą „Sikora” 
na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podsta-
wowej w Grodkowicach. Przedsiębiorstwo Budowlane – Trans-
portowe „Sikora” Marta Sikora przestawiało najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu na realizację tej dużej inwestycji. Według 
umowy budowa ma zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Kłaj otrzymała wysokie 
dofinansowanie w kwocie 1,6 miliona złotych od Prezesa Rady 
Ministrów z ogólnej rezerwy budżetowej.

Oliwia Bieda
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Jak mogę ograniczyć ilość odpadów?

Jeden Europejczyk wytwarza średnio 1 kg odpadów dziennie. 
Aby ograniczyć tę dużą ilość odpadów, należy przestrzegać 
zasady „ograniczenia - ponowne użycie - recykling”:

Ograniczanie

Minimalizuj użycie opakowań przez zakup towarów luzem lub 
produktów nadających się do powtórnego użycia:

- Kupuj owoce i warzywa luzem zamiast w opakowaniach.

- Kupuj produkty w postaci skoncentrowanej, na które wykorzystu-
je się mniej opakowań.

Ponowne użycie

Staraj się wyszukiwać inne niż typowe przeznaczenia przedmio-
tów zamiast je wyrzucać:

- Odnawianie: zamiast kupować nową sofę, nadaj starej nowy, 
modny wygląd.

-Naprawa: wymień w butach obcasy, tak by mogły być dłużej 
używane. 

- Znajdź nowe przeznaczenie: stare dokumenty do wykorzysta-
nia na brudnopisy lub plastikowe pojemniki do magazynowania. 

- oddaj lub sprzedaj używane rzeczy. 

Recykling

Możesz segregować papier, karton, drewno, puszki aluminiowe, 
plastikowe butelki, szklane butelki i słoiki, sprzęt elektryczny, sprzęt 
komputerowy, baterie…

Zawsze znajdzie się jakieś opakowanie, które trzeba będzie kupić, 
a którego nie da się ponownie wykorzystać. W takim wypadku sta-
raj się wybierać opakowanie nadające się do recyklingu i segreguj 
je. Z wykorzystanego jako opakowanie kartonu będzie zrobio-
na Twoja gazeta, z wykorzystanych szklanych butelek będą wy-
produkowane nowe szklane butelki, a wykorzystane plastikowe 
butelki zmienią się w nowe opakowania, materiały budowlane czy 
nawet ubrania. 

Nie używaj jednorazowych ścierek!

Jednorazowe ścierki odpowiadają za powstanie 50 kg odpa-
dów rocznie w przeciętnym gospodarstwie domowym w Europie. 
Jeżeli każde gospodarstwo domowe wykorzystywałoby je zarów-
no w celach higienicznych, jak i do czyszczenia, ich łączna ilość 
dawałaby dodatkowe 9 milionów ton odpadów rocznie! Używając 
zwykłych ścierek do czyszczenia, nie tylko unikasz tych wszystkich 
odpadów, ale faktycznie stosujesz wtórne użycie czegoś, co miałeś 
już wyrzucić!

Rób zakupy, używając plastikowych toreb (PE) nadających się 
do ponownego użycia!

Nawet w porównaniu z papierowymi torbami o podobnej 
objętości do produkcji plastikowej torby nadającej się do po-
nownego użycia potrzeba 3 razy mniej wody. Ponadto produk-

cja ta powoduje emisję 80-90% mniej gazów cieplarnianych 
i gazów kwaśnych do atmosfery! Jeżeli korzylibyśmy z koszy-
ka na zakupy, odziaływanie na środowisko byłoby jeszcze bardziej 
zminimalizowane. 

Odpady elektroniczne

Przy obserwowanym tempie rozwoju technologicznego wielu z nas 
jest kuszonych chęcią pozyskania nowego telefonu komórkowego, 
najnowszej generacji telewizora lub zmywarki do naczyń. Ilość zu-
żytego sprzętu elektrycznego rośnie o 3-5 % rocznie, każdy obywa-
tel UE wytwarza około 17-20 kg odpadów elektronicznych rocznie, 
a jak dotąd 90% tych odpadów jest gromadzona na wysypiskach 
śmieci, spalana lub odzyskiwana bez żadnego wstępnego przetwa-
rzania. Odpady elektroniczne zawierają substancje takie, jak metale 
ciężkie i substancje chemiczne, które mogą być bardzo szkodliwe 
dla zdrowia ludzi, jeżeli nie są starannie unieszkodliwiane. Od 13 
sierpnia 2005 r. konsumenci przy zakupie nowego sprzętu mogą 
bezpłatnie zostawić w sklepach swój stary sprzęt, na  zasadzie 
przedmiot za przedmiot. 

Kupuj baterie wielokrotnego ładowania!

Baterie zawierają szkodliwe substancje chemiczne  i dlatego należy 
je starannie unieszkodliwić w odpowiednich punktach zbiórki, 
znajdujących się w Twoje okolicy. Alternatywnie, można używać 
baterii wielokrotnego ładowania. 

Natura i różnorodność biologiczna

Świadomość na przykład pochodzenia kupowanych produk-
tów może odwieść przedsiębiorstwa od sprzedawania towarów, 
które są szkodliwe dla środowiska. Odpowiedzialna turystyka może 
zabezpieczyć piękno obszarów, które chcemy odwiedzać.

Projekt RPM.04.04.03-12-0271/17-00 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 
ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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Jak używać wody w sposób bardziej 
odpowiedzialny?

Średnio 7% zużywanej przez nas wody  pitnej wykorzystywa-
na jest faktycznie do picia i gotowania. 22% wykorzystuje się 
do zmywania naczyń i prania, 20% w systemach kanalizacji, 
39% do kąpieli w wannie i pod prysznicem, a 6% do mycia sa-
mochodu i podlewania ogrodu. Oto kilka rad, jak zużywać wody 
w bardziej odpowiedzialny sposób.

Sprawdzaj krany!

Kapiący przez cały dzień kran marnuje około 25 litrów wody. 
Przez zakręcenie kranu w czasie mycia zębów można zaoszczędzić 
12-15 litrów. Jeżeli wszyscy Europejczycy zakręcaliby kran w czasie, 
gdy myją zęby, to woda w ten sposób zaoszczędzona na przestrze-
ni roku napełniłaby 6000 basenów olimpijskich. Pod prysznicem 
zużywa się 4 razy mniej wody niż w wannie. Używaj natrysku, bądź 
przyjazny środowisku i oszczędzaj pieniądze wydawane na  opłaty 
za wodę. 

Poczekaj lub korzystaj z opcji połowicznego obciążenia 

Staraj się uruchamiać pralkę i zmywarkę do naczyń tylko wtedy, 
gdy są zapełnione. W innym wypadku, gdy do wyprania lub umy-
cia jest mniej rzeczy, korzystaj z opcji połowicznego obciążenia tych 
urządzeń. Skorzystanie z tej opcji umożliwi oszczędności nie tyl-
ko na wodzie, ale również na energii elektrycznej. 

Deszcz, deszcz… niech pada!

Woda deszczowa jest doskonałą alternatywą dla wody pitnej. 
Deszczówkę można gromadzić w wiadrach lub innych zbiornikach 
wystawionych na zewnątrz. Wody tej można użyć do podlewa-

1000 sztuk maseczek w prezencie

Gmina Kłaj otrzymała 1000 sztuk maseczek ochronnych 
na usta i nos. Taki prezent przekazał Prezes trasy turystycznej 
Kopali Soli w Wieliczce – Damian Konieczny. Maseczki rozdy-
sponowane zostaną pomiędzy dzieci, młodzieży oraz pracowni-
ków placówek oświatowym z terenu Gminy Kłaj. Przydadzą się 
w szczególności po powrocie do normalności i ponownego roz-
poczęcia stacjonarnej edukacji w szkołach.

„Składam serdecznie podziękowania Panu Damianowi Konieczne-
mu Prezesowi trasy turystycznej kopalni soli w Wieliczce za ten hoj-
ny podarunek. To doskonały dowód na Pana wielkie i dobre serce 
oraz na to, że istnieją bezinteresowni ludzie dobrej woli. Dziękuję 
w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Kłaj.”- podziękował Wójt 
Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek.

Oliwia Bieda

nia ogrodu lub mycia samochodu. Pamiętaj, że najlepszą porą 
na podlewanie ogrodu jest wieczór! 

Farby, lakiery, lekarstwa, oleje…

Nie wypuszczaj do zlewu substancji chemicznych- żadnych farb, 
lakierów, środków owadobójczych lub lekarstw. Unikaj wylewa-
nia do zlewu oleju- olejku do smażenia czy oleju z przyprawami, 
czy oczywiście oleju silnikowego.

Wszystkie te produkty mogą mieć niekorzystny wpływ na proces 
oczyszczania ścieków, przez niszczenie fauny lub blokowani rur. 
Sprawdź, czy w sąsiedztwie są punkty zbiórki lekarstw i olejów, 
gdzie można wynieść stare lekarstwa czy zużyty olej.

Projekt RPM.04.04.03-12-0271/17-00 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 

ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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Konkurs dla tych, którym się podoba – 
Lubię Polskę

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza młodych, kreatywnych lu-
dzi z całej Polski do udziału w konkursie, w którym pokażą te 
mniej i bardziej znane - a może jeszcze nieodkryte – polskie 
innowacyjne rozwiązania, odkrycia naukowe, najciekawsze 
fakty z naszej historii, malarstwa lub muzyki, najpiękniejsze 
miejsca i wszystko inne, z czego są dumni. Najlepsze prace 
konkursowe będą promować Polskę podczas przyszłoroczne-
go ogólnoświatowego 16. Forum Zarządzania Internetem (IGF 
2021), którego Polska będzie gospodarzem.

Polska to fajny kraj

Pora na pozytywną energię i podzielenie się tym co lubisz w Polsce. 
Nagraj krótki film, stwórz plakat lub zrób zdjęcie, w których poka-
żesz, co Ci się podoba w naszym kraju. Na autorów najciekawszych 
prac czekają nagrody!

Kategorie prac

Możesz zgłosić pracę w trzech kategoriach.

• Plakat - Praca graficzna, technika dowolna, plik PDF w jako-
ści do druku (300 dpi), CMYK, format B1 w pionie.

• Film - W języku angielskim lub polskim z angielskimi napisami, 
do 30 sekund, Full HD, 1920 x 1080 px. Format MP4. Techni-
ka dowolna.

• Zdjęcie - Format jpg, do 2MB, 1920x1080 px. Na zdjęciu możliwy 
jest jedynie podpis np. z jakiego regionu pochodzi zdjęcie, w dwóch 
językach: polskim i angielskim.

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Mogą być 
z tej samej lub ze wszystkich trzech kategorii (np. trzy plakaty lub 
jeden plakat, film i zdjęcie).

Tworząc pracę konkursową (lub prace konkursowe) możecie użyć 
dowolnego środka wyrazu: malarstwa, rysunku, grafiki kompute-
rowej, fotografii, filmu, etiudy filmowej… Wierzymy w Wasz talent 
i kreatywność.

Kategorie wiekowe

Konkurs to inicjatywa zorganizowana dla młodych ludzi. Wyodręb-
nione zostały dwie grupy wiekowe.

grupa wiekowa A: 12 do 17 lat

grupa wiekowa B: 18 do 24 lat

Nagrody

Nagrody pieniężne przyznane zostaną za pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce w każdej z nich. A to oznacza, że łącznie nagrodzonych 
zostanie aż 18 osób!

1 miejsce – 4000 zł

2 miejsce – 2000 zł

3 miejsce – 1000 zł

UWAGA! Jury Konkursu może przyznać 16 dodatkowych wyróżnień! 
Nagroda za wyróżnienie to 500 PLN.

Wszystkie nagrodzone osoby o ich zwycięstwie poinformowane 
zostaną mailem, który wysłany zostanie w ciągu tygodnia od daty 
wyłonienia laureatów - na wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
adres poczty elektronicznej.

Jest o co walczyć. Do dzieła!

Przebieg konkursu

Prace można przesyłać od 1 czerwca do 30 września 2020 roku.

Informację o nagrodzonych opublikowana zostanie najpóźniej 26 
października 2020 roku.

Organizator

Więcej informacji: www.gov.pl/web/lubiepolske
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Pierwsze urodziny Koła Gospodyń 
Wiejskich „Sarenki” w Szarowie

5 czerwca swoje pierwsze urodziny świętowały Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Sarenki” w Szarowie. Szarowskie Gospodynie 
w dniu swojego święta serdecznie dziękowały wszystkim, którzy 
z ochotą Je wspierają i dopingują.

Szanowne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich,  
z okazji pierwszej rocznicy istnienia Koła Gospodyń Wiejskich 

w Szarowie proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje 
i wyrazy uznania za zaangażowanie Pań w upowszechnianie 
kultury i polskich tradycji. Pragnę okazać swoją wdzięczność 
za aktywną działalności i wytrwałą pracę społeczną służącą 

rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturalnej nie 
tylko Mieszkańców Szarowa, ale i całej Gminy Kłaj.

Niech dalsze rozpowszechniania zwyczajów Naszej Małej 
Ojczyzny będzie źródłem satysfakcji i dodaje sił do podejmo-

wania kolejnych przedsięwzięć.

W tym, co przyjdzie Wam się angażować, niech nie 
zabraknie dobrego zdrowia, pomyślności oraz uznania całej 

społeczności.

Życzę również kolejnych jubileuszy oraz aby członko-
stwo w Kole Gospodyń Wiejskich w Szarowie przechodzi-

ło z pokolenia na pokolenie.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Dziękujemy za każdy głos! 

W niedzielę 24 maja o godzinie 21 zakończyło się głosowanie 
w plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Niestety 
Gmina Kłaj nie dostała się do kolejnego etapu, którym jest finał. 

Dziękujemy serdecznie za wszystkie oddane głosy, zaangażowanie, 
za wolę walki i motywację. To wszystko przełożyło się na to, że 
udało nam się zająć wysoką lokat - 4. miejsce. 

W III etapie konkursu z regionu trzeciego obejmującego powiat 
wielicki oraz krakowski najpiękniejszą przegłosowana została Wiel-
ka Wieś. Do kolejnego etapu dostali się również nasi sąsiedzi - Gmi-
na Gdów, którym życzymy powodzenia w finale.

Oliwia Bieda

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia w ramach Powiatowego Programu Stypendialne-
go dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszcza-
jących do szkół prowadzonych przez Powiat przyznawane są 
corocznie za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumen-
tami można składać od 30 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
na dzienniku podawczym w Starostwie lub przesłać na adres: 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka.

Więcej informacji na stronie Powiatu Wielickiego
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Złóż wniosek o pomoc finansową 
dla koła gospodyń wiejskich

W terminie od dnia 5 czerwca ARiMR prowadzi nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiej-
skich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpa-
nia środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę 
złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy 
finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 
na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wyno-
si 40.000.000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać 
do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę 
koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePU-
AP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty 
można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione 
są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile 
w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń 
wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować 
analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. 
Proces ten opisany jest w z „Instrukcji opisującej składanie wnio-
sków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem 
portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie 
internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy 
Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne 
do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku należy dołączyć 
dane kontaktowe (adres e-mail, bądź nr. telefonu komórkowego) 
ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub nu-
meru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku po-
przez wrzutnie.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło go-
spodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby 
członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy według danych wynikających z Krajowego

Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich  i wynosi:

- 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 
członków,

- 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 
członków,

- 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże 
się do:

1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w cało-
ści do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozda-
nia o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 
roku,

3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzy-
stania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej 
wysokości,

4. przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - 
udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych do-
kumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy 
w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, 
w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przy-
znaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 
553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc 
na realizację celów związanych z :

1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną 
w środowiskach wiejskich;

2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obsza-
rów wiejskich;

3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;

4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy 
kobiet na wsi;

5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, 
gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospo-
darstw domowych;

6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji publicznej;

7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokal-
nej i regionalnej.

Więcej informacji na stronie Powiatu Wielickiego oraz na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Złóż wniosek o wymianę 
pieca bez wychodzenia z domu

Od 10 czerwca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowa-
nie wymiany źródła ciepła, docieplenia ścian, wymiany okien 
i drzwi w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już 
dostępne w serwisie gov.pl.

Gdzie szukać informacji?

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymia-
nę starych pieców i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: 
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. 
Następnie wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załącz-
niki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifiko-
wanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje 
dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Por-
talu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej wojewódz-
kiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy 
wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z za-
łącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub 
gminy.

Weź dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” – złóż  
e-wniosek przez  Internet bez wychodzenia z domu

1. Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka: „Nieruchomo-
ści i środowisko”, a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste 
Powietrze”). 

2. Kliknij przycisk „Złóż wniosek” (przeniesiesz się na gwd.nfosigw.
gov.pl).

3. Zaloguj/zarejestruj się za po-
mocą login.gov.pl (przeniesiesz się 
na stronę: login.gov.pl).

4. Wybierz sposób logowania.

5. Utwórz i wypełnij wniosek 
o dofinasowanie.

6. Sprawdź wypełniony wniosek. 

7. Dołącz wymagane załączni-
ki w formie skanów lub dokumen-
tów elektronicznych. 

8. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufane-
go lub podpisu kwalifikowanego. 

9. Wyślij dokumenty, czyli wniosek z załącznikami (potwierdzenie 
założenia wniosku otrzymasz na e-mail).

Wsparcie finansowe możesz dostać na:

• Wymianę starych pieców na paliwo stałe ekologiczne źródła cie-
pła spełniające wymagania programu. 

• Instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

• Wentylację mechaniczną.

• Mikroinstalację fotowoltaiczną  

• Ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi (koszty materia-
łów i robocizny).

Warto wiedzieć! 

- Dofinansowanie można otrzymać na projekty zakończone, w trak-
cie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. 

- Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie 
wcześniej niż 15.05.2020 r. 

- Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty założe-
nia wniosku o dofinansowanie. 

Złóż papierowy wniosek w urzędzie

1. Zaloguj się na Portalu Beneficjanta dostępnym na stronie 
internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej. 

2. Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku. 

3. Wypełnij wniosek.

4. Zweryfikuj wypełniony 
wniosek.

5. Złóż wniosek na skrzynkę po-
dawczą Portalu Beneficjenta.

6. Wydrukuj wniosek.

7. Dołącz wymagane załączniki.

8. Podpisz wniosek.

9. Złóż wniosek osobiście lub dro-
gą pocztową bądź kurierem do właściwego WFOŚiGW lub jego od-
działu lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu. 

Masz pytania? 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie Pań-
stwo na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl  -> ogólne -> pytania-i-odpowiedzi

Małopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej prowadzi obsługę wniosków w ramach programu Czyste 
Powietrze. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

www.portal.wfos.krakow.pl  -> zadaj nam pytanie

www.portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

Info. Mapolska.pl
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Fundacja Rozwoju Kompetencji            
i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI 
 

                                           

                                    pl. gen. Wł. Sikorskiego 2,  tel. 12 200 21 77 
                                                 30-115 Kraków   biuro@fundacjaproaktywni.pl 

 

 

                                                     Biuro Projektu:                       

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020. 

Szukasz pracy? Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Zgłoś się do projektu! 
 

Proaktywni z POWER-em  

 Projekt jest adresowany do osób w wieku od 18-29 r. ż zamieszkujących  miasto 
Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, wadowicki, proszowicki, olkuski, 
miechowski, myślenicki w szczególności: 

Osoby bierne zawodowo (w tym z kat. NEET)     
❖ zamieszkujące  obszar wiejski (wg. DEGURBA) poza ZIT 
❖ rodzice powracający na rynek pracy 
❖ osoby z niepełnosprawnościami 

Imigranci i reemigranci 
❖ bierni zawodowo w tym z kat. NEET 
❖ bezrobotni (zarejestrowani/niezarejestrowani) 
❖ pracujący 

  W ramach projektu proponujemy: 
❖ płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia, 
❖ bezpłatne szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji, 
❖ opieka osobistego doradcy oraz pośrednika pracy, 
❖ indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching  
❖ Bony szkoleniowe,  bony na zatrudnienie oraz bony na zasiedlenie 
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Apel w sprawie usuwania 
Barszczu Sosnowskiego

W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej 
gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właści-
cieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególno-
ści dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozpo-
rządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości 
spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się 
Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przy-
padku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać 
obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaist-
niało przedmiotowe zdarzenie.

Urząd Gminy w Kłaju systematycznie niszczy, na terenach będących 
własnością gminy, mający właściwości toksyczne barszcz, lecz tyl-
ko podjęcie kompleksowych działań może spowodować całkowite 
jego zniszczenie.

Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych dzia-
łań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej 
nieruchomości.

Wójt Gminy Kłaj

Koszulka z podpisem Kubicy 
dla Wojtusia 

Gmina Kłaj przekazała koszulkę z autografem Roberta Kubicy 
dla Wojtusia Sobierskiego. Koszulka ta ma zostać wystawio-
na jako jedna z nagród w corocznej loterii fantowej organizowa-
nej przez Mamusię Wojtusia, z której dochód ma być poznaczony 
na rehabilitację chłopca. 

Gmina Kłaj serdecznie dziękuje Fundacji Orlen za przekazanie 
koszulki. Drobny gest, a może wiele zmienić. 

Oliwia Bieda

Raport o Stanie Gminy za 2019 rok 

Na stronie: www.klaj.pl w aktualnościach dostępny jest Raport 
o Stanie gminy Kłaj za rok 2019. 

Raport o stanie Gminy Kłaj opracowano w związ-
ku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
713), który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, 
przygotowania raportu o stanie gminy za rok 
poprzedni i przedstawienia go do 31 maja Ra-
dzie Gminy. Raport podsumowuje działalność 
samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim 
analizę zasobów gminy wg stanu na 31.12.2019 r. oraz realizację 
polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy w 2019 roku.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom 
Gminy Kłaj do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samo-
rządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 
przyszłości gminy.

Oliwia Bieda
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Powszechny Spis Rolny 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systema-
tyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i ad-
ministracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej 
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środo-
wiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje 
m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokład-
nie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym 
i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. 
W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest 
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzed-
ni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 
1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadze-
nia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechne-
go spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych 
z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

• Generalny Komisarz Spisowy - Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

• Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Central-
nego Biura Spisowego (CBS) - dr Janusz Dygaszewicz;

• Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim 
biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzę-
du statycznego;

• Gminny komisarz spisowy - wójt/burmistrz/prezydent w gminnym 
biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

• osób prawnych;

• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie 
samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośred-
nio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych 
poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym 
przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy 
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komi-
sarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz sta-
tystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową 
statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp 
do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spi-
su rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, 
regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, 
prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media spo-
łecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przepro-
wadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak 
na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformo-
wani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpie-
czeństwie danych.

Wróć do nas szybko, bo już wkrótce znajdziesz na tej stronie więcej 
informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020!

Będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać wiadomości związane 
z bieżącymi pracami organizacyjnymi PSR oraz wyjaśnienia, dlacze-
go udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim 
celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są 
istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i pol-
skiego rolnictwa.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli cho-
dzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisa-
mi europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” 
nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ce-
lów statystycznych.
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Rusza nowy program - zbieranie 
i wykorzystywanie wody deszczowej 

Moja Woda

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywa-
nia wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe 
z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. 
do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowa-
dzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, 
na ulice, place itp.).

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie 
retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych 
oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, 
w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane

- zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub 
zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziem-
ny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej 
wody;

- pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Okres kwalifikowalności:

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania:

1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może 
być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym 
lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu prioryteto-
wego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFO-
ŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub 
elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych 
środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowa-
nia ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końco-
wym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem 
oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do pro-
wadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego pra-
wa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, 
a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone 
do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy 
zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej 
z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Terminy i sposób składania wniosków

Od 1.07.2020 r. Wojewodzie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

Dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instala-
cji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł 
na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji na: www.nfosigw.gov.pl -> oferta finansowania -> 
środki krajowe -> programy priorytetowe -> moja woda 

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządze-
nia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie 
przysługuje prawo do:

• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ko-
pii tych danych,

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji na: www.spisrolny.gov.pl
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Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej dla samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wniosek należy złożyć do 08.07.2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następ-
stwie wystąpienia COVID-19, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  

Wniosek należy złożyć do 08.07.2020 r.

Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo któ-
re wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną 
lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, 
z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla organizacji pozarządowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej 
w następstwie wystąpienia COVID-19, dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wniosek należy złożyć do 08.07.2020 r.

Podmioty, o których mowa powyżej to:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przezna-
czają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników.

Przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Szczegółowe informacje na temat tego wsparcia, w tym wymagane dokumenty można znaleźć na stronie:  www.wieliczka.praca.gov.pl/
dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski wraz z umową i załącznikami do umowy należy składać:
- Za pomocą platformy praca.gov.pl dla podmiotów posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany

- W formie tradycyjnej, podpisany wniosek wraz z 2 egzemplarzami umowy i załącznikami do umowy można wrzucać do skrzynki kore-
spondencyjnej, znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13A lub przesłać 
na adres Powiatowego Urzędu Pracy: ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka.
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Wielka Liga Czytelników w Szkole Podstawowej 
Im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie

Polska noblistka w dziedzinie literatury (1996 rok) Wisława Szymborska napisała:
Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Czytanie to niezwykła sztuka, ale także zabawa i przyjemność. Tak traktują tę umiejętność nasi Uczniowie i ich Rodzice, przystępując 
po raz kolejny, jako jedyna szkoła z powiatu  wielickiego i  gminy Kłaj, do V Ogólnopolskiego  Konkursu  „Wielka Liga Czytelników”. 

Jest to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Jego celem jest między innymi:

- kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

- promocja czytelnictwa; 

- promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych,

- wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych 
czytelników,

- promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie,

- promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem, 

- integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne. 

Konkurs odbywał się w trzech etapach. 

W pierwszym etapie - rodzinnym uczniowie czytali w domu  książki i z pomocą rodziców wypełniali testy dotyczące lektury oraz wiedzy 
ogólnej (słownikowej, matematycznej, przyrodniczej, historycznej i geograficznej). Za każdy prawidłowo wypełniony test szkoła zdobywa-
ła 1 punkt. Czytelnik, który przeczytał 10 książek i poprawnie wypełnił 10 testów (za każdy zdobył od 80-100 punktów), został zakwalifiko-
wany do etapu szkolnego, do  którego należało przeczytać:

- Kaktus na parapecie, czyli podróż w przeszłość! - Magdaleny  Zarębskiej ( utwór skierowany do młodszych uczniów),

- „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" - Hanny  Ożogowskiej ( skierowany do starszych uczniów).

Do etapu szkolnego Wielkiej Ligi Czytelników zakwalifikowało się 20 osób: 5 uczniów z klas 5-8 i 15 z klas 1-4. Etap ten odbył się  11 maja. 
Uczniowie zdalnie wypełniali testy i przesyłali odpowiedzi, które były porównywane z otrzymanym od organizatorów kluczem. 

Do walki o punkty przystąpili następujący czytelnicy: kl. 1a - Filip Szczepanek, klasa 1b - Antoni Cygal, Jan Kościółek, kl. 2a - Karolina Bar-
toszek, Nadia Kubicz, Emilia Słodykiewicz, kl. 3a - Stanisław Miękina,  Wiktor Kowal, kl. 3b - Daria Cymerkiewicz, Franciszek Rusin, 
Antoni Szczepanek, Oskar Rojek, kl. 4 - Filip Cymerkiewicz, kl. 5a - Marcin Bartoszek, Andrzej Zawadzki, kl. 5b - Amelia Kwapień, kl. 
6a - Gabriela Duszyk i Julia Sądel.  

Gratuluję wszystkim uczestnikom szkolnego etapu Wielkiej Ligi Czytelników. Testy były bardzo szczegółowe, a uczniowie świetnie sobie 
z nimi poradzili. Jestem pełna uznania dla ich umiejętności zapamiętywania treści. Dziękuję również Rodzicom za wspaniałe przygotowa-
nie dzieci.

W  III etapie, czyli w Mistrzostwach Powiatu może wziąć udział 
tylko po trzech uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy zdoby-
li największą ilość punktów. 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie: Filip Szcze-
panek - 100 pkt, Emilia Słodykiewicz - 100 pkt, Antoni Szczepa-
nek - 100 pkt, Marcin Bartoszek - 100 pkt, Gabriela Duszyk - 95 
pkt i Julia Sądel - 98 pkt. Lekturą do przeczytania dla drużyny  kl. 
1-4  jest Hulajnogą przez Smoczą Wyspę, a dla  kl. 5-8  Wiłka - smo-
cza dziewczynka.

 Koordynatorem tego etapu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju.
Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r. 
o godz. 12.00. Będzie pisany przez finalistów indywidualnie, przyj-
mując formę internetowego formularza konkursowego. 

Szkolny koordynator: Sabina Zaporowska
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Święcenia Kapłańskie Księdza Łukasza Kuczaja

30 maja 2020 r., diecezja tarnowska wzbogaciła się o 20 nowych kapłanów. Święceń kapłańskich w kościele pod wezwaniem bł. Karo-

liny Kózkówny w Tarnowie udzielił diakonom pasterz Kościoła tarnowskiego - biskup Andrzej Jeż. Z radością informujemy, że wśród 

nich jest nasz rodak ks. Łukasz Kuczaj z Targowiska, który w latach 2014-2020 studiował z tarnowskim Seminarium Duchownym.

O godzinie 17:15 tego samego dnia Ksiądz Łukasz przybył w swoje rodzinne strony, aby odprawić majówkę. Komitet organizacyjny 

wydarzenia przygotował uroczyste powitanie oraz dekorację z ogólnie praktykowanymi standardami i zachowaniem zasad bezpieczeń-

stwa w trudnych czasach pandemii.

31 maja w Kościele w Łężkowicach, odbyły się prymicje. W niedzielne przedpołudnie o godzinie 11:00 Ks. Łukasz celebrował Mszę 

Świętą, po czym pobłogosławił uczestników Eucharystii. Młodemu kapłanowi tego szczególnego dnia towarzyszyła wielka radość, rodzi-

na oraz mnóstwo parafian. Wszak poprzednie święcenia kapłańskie w Parafii Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach odbyły 

się 52 lata wcześniej.

Liczny udział w tych ważnych dla Księdza Łukasza dniach był niewątpliwym przejawem życzliwości na te niełatwe czasy pasterzowania. 

Ciepłe życzenia i wsparcie w ważnych dniach Jego Święceń Kapłańskich, z pewnością utwierdziły Go w przekonaniu dobrze obranej 

drogi życia. „Będziemy o Nim pamiętać w modlitwach i prosić Boga o opiekę w służbie kapłańskiej” - podsumował komitet organizator-

ski wydarzenia.

Wielebny Księże Łukaszu,

na początku posługi kapłańskiej pragnę  złożyć płynące z serca gratulacje.

Życzę, aby na tej wybranej pięknej drodze i służbie miłości obdarza Księdza swoim 
błogosławieństwem Ten, który Księdza powołał.

Ufam, że w posłudze Kościołowi nie zabraknie Księdzu ludzkiej 
życzliwości i solidarnego wsparcia  we wszystkich troskach.

Niech Bóg obdarzy Księdza długim życiem w zdrowiu 

i zawsze wspiera w trudach życia kapłańskiego, a Matka Boża przygarnia do swego serca.

Szczęść Boże.

Z wyrazami szacunku, 

Zbigniew Strączek 

Wójt Gminy Kłaj
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Fot. Oficjalna strona Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach
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KS Szachownica na medal 
w Internetowych Mistrzostwach 

Polski w Szachach

W weekend 12 i 13 czerwca odbyły się internetowe Mistrzo-

stwa Polski Szkół i Przedszkoli w których wzięło udział kilku-

nastu szachistów Klubu Sportowego Szachownica, a w całych 

zawodach uczestniczyło, aż 1600 osób z całej Polski!

Vce Mistrzem Polski Przedszkolaków został 6 letni Milan Chmielek, 

który wygrał wszystkie 6 partii i minimalnie przegrał w punktach 

pomocniczych walkę o złoty medal. Bardzo wysokie miejsce od-

notował drugi z przedszkolaków Hubert Chorąży, który uzyskał 5 

pkt. z 6 partii i ostatecznie zajął 11 miejsce. Warto dodać, że od 3 

do 11 miejsca zawodnicy mieli tyle samo pkt. więc Hubertowi za-

brakło dosłownie 0.5 pkt. aby stanąć na podium.

Pozostali zawodnicy Szachownicy pokazali się z bardzo dobrej 

strony wygrywając sporo partii z wyżej notowanymi zawodnika-

mi z innych klubów szachowych.

Patronat Mistrzostw objęła Minister Sportu Danuta Dmowska-An-

drzejuk oraz Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej 

FIDE Łukasz Turlej"

KS Szachownica

Szachiści zorganizowali akcję 
"Gramy dla Ali i Zuzy"

"Klub Sportowy Szachownica Gmina Kłaj" zorganizował akcję 

wraz z najlepszymi arcymistrzami szachowymi z Polski! Cel 

turnieju był jeden - zebrać pieniądze dla szachistek i ich rodziny, 

którym spłonął dom. Pieniądze, można było wpłacać na zrzutkę, 

aby dziewczynki oraz cała rodzina mogły wrócić do własne-

go domu.

Szachiści w błyskawicznym tempie zebrali, aż 8500zł!

W turnieju wzięli udział m.in arcymistrzowie:

• GM Kamil Mitoń

• GM Mateusz Bartel

• GM Maciek Klekowski

• GM Bartłomiej Haberla

• GM Daniel Sadzikowski

• GM Marcin Krzyżanowski

Cały turniej był pokazywany na żywo przez FM Kacper Polok, FM 

Antoni Szustakowski i GM Mateusz Bartel. Wydarzenie ogląda-

ła cała szachowa Polska :)

Na podium stanęli:

1. GM Maciej Klekowski

2. GM Marcin Krzyżanowski

3. FM Antoni Szustakowski

Podziękowania od Klubu Szachownica Gmina Kłaj:

Podziękowania przesyłamy m.in dla osób bez których, by się to nie 

udało:

- Łukasz Turlej - Vice Prezydent FIDE - za wsparcie i pomoc w promo-

waniu tego wydarzenia oraz za wzięcie udziału w turnieju!

- Kacper Polok - za niesamowite zaangażowanie i nagłośnienie tej 

super akcji. Kacper! Zrobiłeś kawał dobrej roboty!

- Arcymistrzom Szachowym! A przede wszystkim dziękujemy GM 

Kamilowi Mitoniowi - za to, że jako pierwszy z arcymistrzów dołą-

czył do tej akcji i pociągnął za sobą resztę!

Stronie Kocham Szachy - za udostępnianie wydarzenia oraz za akcję 

"udostępnienie = złotóweczka", troszkę się uzbierało!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili choćby złotówkę 

na odbudowę domu, klubom oraz zawodnikom za to, że wzię-

li udział w tej zabawie, rodzicom, sponsorom i wszystkim za udo-

stępnianie wydarzenia!

Nie zapominamy o naszych szachistach i szachistkach, którzy 

wzięli udział i grali dla swoich koleżanek! Jesteśmy dumni mając tak 

wspaniałych uczniów w naszym Klubie! Dziękujemy!

KS Szachownica
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Weź udział w ogólnopolskim konkursie literackim

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920" w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną 
opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

Za sprawą konkursu mamy nadzieję stworzyć literacką panoramę roku 1920, pokazującą przekrój różnorodnych podejmowanych wów-
czas działań. Czekamy na opowiadania kryminalne (jak policja dawała sobie radę w obliczu groźby nadciągających wojsk radzieckich, 
kiedy wciąż trzeba było walczyć o utrzymanie lokalnego porządku i bezpieczeństwa?), szpiegowskie (agenci i agentki, radiowywiad, 
tajne plany i wykradzione dokumenty…), a także obyczajowe (jak wyglądało życie w roku 1920, z czym mierzyło się społeczeństwo?), czy 
nawet romanse (bo przecież miłość w czasach wojny jest nieodzowna!). W naszym konkursie gatunek nie stawia ograniczeń – przyjmiemy 
zarówno klasyczne opowiadania, jak i prace stylizowane na reportaże czy listy. Ze względu na przypadające w tym roku stulecie Bitwy War-
szawskiej, zachęcamy, aby w pracach pojawił się motyw walki o wolność, wojny polsko-bolszewickiej bądź związany z Bitwą Warszawską.

Na prace nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami czekamy do 15 sierpnia 2020 roku. Należy je przesłać na adres konkurs@
niepodlegla.gov.pl. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie https://niepodlegla.gov.pl/
aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/.

Serdecznie zachęcamy do udziału.


