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INWESTYCJE
Ogłoszono przetarg na wykonanie
fragmentów kanalizacji w Szarowie
i Dąbrowie

Niebawem rozpocznie się
budowa windy zewnętrznej przy
budynku Urzędu Gminy Kłaj

Początkiem maja Gmina Kłaj ogłosiła przetarg na realizację
zadania mającego na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
Projektu budowy obejmuje fragmenty dwóch miejscowości Szarów (etap II) oraz Dąbrowa (etap II). Do sieci będą mogli się
przyłączyć mieszkańcy Szarowa w pobliżu ulic umownie nazywanych: Spokojna, Podlas, fragment Partyzantów oraz Widokowa.
W Dąbrowie natomiast sieć kanalizacyjne powstanie wzdłuż
ulicy Zadębie oraz Leśnej.

Gmina Kłaj ogłosiła przetarg na budowę windy w budynku głównym Urzędu Gminy Kłaj. Jest to odpowiedź na wielokrotne
sygnały lokalnej społeczności odwiedzającej Urząd Gminy.
Na wysokie i strome schody niejednokrotnie narzekają osoby
starsze oraz z niepełnosprawnościami. Dzięki temu przedsięwzięciu bez problemu na pierwsze czy drugie piętro będą
mogły dostać się osoby poruszające na wózku inwalidzkim.
Winda powstanie na południowej ścianie, obok wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego od ulicy Kołodziejczyka, ponieważ ułatwi to dostanie się do obiektu z parkingu.

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisana zostanie umowa z wykonawcą, który w przetargu przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę i od tego czasu będzie miał on 12 miesięcy na wykonanie
wszystkich prac. Na realizacje tej inwestycji Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 2,5 miliona złotych.
Oliwia Bieda

Przetarg na budowę przedszkola

Budowa windy zewnętrznej przy budynku Urzędu Gminy Kłaj
rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu w przetargu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy. Na wykonanie wszystkich
pracy firma będzie miała 4 miesiące.
Oliwia Bieda

Pod koniec 2020 roku powstał projekt dla planowanej już od
kilku lat inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego domu kultury o część przedszkolną wraz z infrastrukturą
techniczną” w miejscowości Dąbrowa. Obiekt ten ma powstać
w bezpośrednim sąsiedztwie i być połączony przejściem
z budyniem tamtejszego Domu Kultury. Aby inwestycja stała się
rzeczywistością, początkiem maja Gmina Kłaj ogłosiła przetarg
na realizację tego dużego przedsięwzięcia. O potrzebie budowy
przedszkola samorządowego w tamtym miejscu gospodarz gminy mówił od samego początku pełnia funkcji wójta.
- „Duże inwestycje to nie tylko mnóstwo pieniędzy, ale przede
wszystkim ogrom formalności. Na szczęście te najbardziej czasochłonne dotyczące tej inwestycji są już za nami. Otrzymane
końcem roku 2020 prawomocne pozwolenie na budowę otworzyło furtkę do ogłoszenia przetargu, aby wyłonić wykonawcę. Mam
nadzieję, że ta procedura zakończy się szybko i bez konieczności jej
powtarzania. Realizację zadania umożliwiła dotacja w kwocie 2,5
miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.” –
komentuje inwestor – Wójt Zbigniew Strączek.

Wejście od USC

Oliwia Bieda

Wschód
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,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę
kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”
W lipcu będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj,
poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł
Umowy będą podpisywane w dniach:
• 12 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 13 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 14 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 19 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 20 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 21 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu osób zakwalifikowanych (po audycie energetycznym) w dniach od 28-30 czerwca 2021 r.
tel. 12 284-11-00 wew.: 36.
Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy.
Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach
domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem:
http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow
Ważne:
Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem
budynku, a Gminą Kłaj.
Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
• zarejestrowana jest działalność gospodarcza
• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.
Rozliczenie dotacji:
Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1 (str.
2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4) - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według
zapisu umowy.
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W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.
Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:
1. Oryginał faktury:
Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:
1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie)
2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto
3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto
2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury
3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys poniżej) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie.
(formularz do pobrania na stornie Gminy)

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła (https://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow)
5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia - jeśli są wymagane tj.
- główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych
oraz spalinowych
- podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
- w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
- dokument, z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego
6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła - kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium
badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo na stronie Gminy).
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1 czerwca – Dzień Dziecka
Drogie dzieci,
1 czerwca jest dniem Waszego święta, pełnym
radości i promiennych uśmiechów.
Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim
dzieciom.
Życzę, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej, a odwaga i chęci odkrywania świata nigdy
Was nie opuszczały.
Niech nie brakuje Wam dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe
oraz miłości rodziny i bliskości przyjaciół.
Spełnienia marzeń, sukcesów w nauce, rozwoju swoich
pasji oraz beztroskiej zabawy.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Obowiązek utrzymania we właściwym
stanie drzew i krzewów
Urząd Gminy w Kłaju informuje, że obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów.
Drzewa rosnące na działkach, będących własnością prywatną przerastające przez ogrodzenie posesji ograniczają widoczność na drogach i chodnikach, stwarzają zagrożenie dla użytkowników dróg,
a także uniemożliwiają wjazd lub przejazd śmieciarki w celu odebrania odpadów komunalnych sprzed posesji.
W świetle powyższego prosimy o niezwłoczne przeprowadzenie
na swoich działkach lustracji drzew i krzewów oraz niezwłoczne
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku występowania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu, w tym przerastających przez ogrodzenie posesji, suchych i zamierających.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WYRZĄDZONE PRZEZ NIE SZKODY SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELU POSESJI!

Komunikat o obowiązku regularnego
opróżniania zbiorników
na nieczystości ciekłe
Wójt Gminy Kłaj przypomina mieszkańcom o obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.)
zbiorniki bezodpływowe to instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.
Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzenia nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej mają
obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu.
Prawidłową ilość nieczystości ciekłych jaka powstaje na nieruchomości określa się normą zużycia wody zawartą w Rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002r.
nr 8 poz. 70) w zakresie przeciętnych norm zużycia wody i w przypadku gospodarstw domowych wynosi 2,4 m3 miesięcznie na osobę czyli 80 litrów dziennie na osobę.
Wobec właścicieli nieruchomości, a co za tym idzie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władającymi nieruchomością będą
wyciągane konsekwencje w zakresie nieprawidłowo prowadzonej
gospodarki wodno-ściekowej. Tego typu wykroczenie jest sankcjonowane karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.
Nieruchomości, z których ilość wywiezionych ścieków jest rażąco niższa od przyjętych norm będą w związku z powyższym
szczegółowo weryfikowane pod kątem stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
Warto również zaznaczyć, że zbiorniki na nieczystości ciekłe muszą
być opróżniane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców do prowadzenia tego typu działalności na terenie Gminy Kłaj.
Ich pełna lista znajduje się na stronie Internetowej Urzędu Gminy
Kłaj pod adresem: https://www.klaj.pl/samorzad/gospodarka-odpadami/ewidencja-zezwolen-na-prowadzenie-dzialalnoscioprozniania-zbiornikow.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości ciekłe, a posiadających możliwość techniczną podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej mają obowiązek
podłączenia do kanalizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn.
zm.).

Czerwcowe nabory w LGD
Powiatu Wielickiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce przeprowadzi w czerwcu nabory wniosków z zakresu:
Kreowanie przestrzeni do wypoczynku.
oraz Wspieranie nowych i poszerzanie działalności istniejących gospodarstw agroturystycznych.
Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar
objęty wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice
oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.
Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane
na stronie internetowej oraz wywieszone w biurze LGD na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 12 288 00 95.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie''.
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Tworzymy z siłą i zaangażowaniem…
Ostatnie miesiące w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu upływały w cyklicznej pracy niewielkich grup oraz na pracy zdalnej
i stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami.
Każdy miesiąc wiązał się z innymi wyzwaniami dotyczącymi prac tematycznych skrupulatnie przygotowanych przez zespół terapeutyczny. Jak zawsze
celebrowaliśmy wszystkie okolicznościowe święta poprzez wykonanie prac
manualnych, a to z okazji Karnawału, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek,
Dnia Kobiet. Dostarczaliśmy upominki okolicznościowe oraz stroiki świąteczne. Nową zaakceptowaną alternatywą mobilizującą do pracy naszych
podopiecznych okazały się organizowane konkursy z nagrodami.
Pomimo utrudnień zw. z obostrzeniami epidemiologicznymi nasz Ośrodek
jak zawsze postawił na człowieka. Oprócz pracy niewielkich grup oraz pracy zdalnej utworzony został dyżur dla osób w potrzebie, gdzie w miarę
możliwości po wcześniejszym ustaleniu można je wesprzeć.
Podczas panujących restrykcji czas pozwolił na stworzenie naszego małego wewnętrznego projektu „Show Time”- jest to teatrzyk wraz z kukiełkami,
który co po chwila jest uzupełniany o nową postać. Zadanie ma na celu pobudzenie wyobraźni, stworzenie przestrzeni do wyrażenia emocji, poruszenie tematów przyjemnych, ale też trudnych, z którymi każdy z nas się
spotyka. Daje to możliwość wcielenia się w role ulubionych postaci, gdzie
odbywa się wielka improwizacja.
Ponadto jak zawsze nie zapominamy i dbamy o nasze zdrowie, ćwicząc,
spacerując. Możemy pochwalić się nowym ogródkowym nabytkiem w postaci sprzętu do ćwiczeń znajdujących się na otwartej przestrzeni placówki.

5 czerwca – Urodziny Sarenek
Z okazji 2 urodzin Koła Gospodyń Wiejskich „Sarenki” z Szarowa,
pragnę złożyć serdeczne gratulacje.
Gorąco dziękuję za działania podejmowane
na rzecz integracji społecznej
oraz za ogromny wkład pracy w pielęgnowanie tradycji regionalnych i tych, które stanowią o tożsamości Ziemi Szarowskiej i całej
Gminy Kłaj.
Życzę wielu dalszych sukcesów, zapału do działania, wytrwałości i zadowolenia z pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Gdy bobry narobią szkód
Bobry-zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych siedlisk w połączeniu z rosnącą populacją coraz częściej zasiedlają tereny w pobliżu siedzib ludzkich, czym potrafią
wyrządzić wiele szkód.
Bobry potrafią w szybkim tempie dostosować zastany teren do odpowiadających im wymogów tj. na rowach i ciekach wodnych powstają tamy,
zbudowane z drzew, gałęzi i mułu. Na powstałych w ten sposób rozlewiskach powstają żeremia. Równie częstym przypadkiem jest kopanie nor
w wałach rowów, w tym często w sztucznych wałach przeciw powodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - bóbr europejski jest
gatunkiem chronionym. Biorąc pod uwagę powyższe, za większość szkód
wyrządzonych przez te zwierzęta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin
i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną
oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Kamila Bączkowska

W sytuacji wystąpienia szkody na obszarze naszej gminy poszkodowany powinien złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wniosek
o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, o wydanie decyzji na rozbiórkę zatamowań, przeniesienie żywych osobników w inne
miejsce lub nawet na odstrzał. W przypadku powstania zatamowań na potokach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, informację wraz z dokładną lokalizacją przeszkody należy
złożyć w siedzibie Nadzoru Wodnego w Bochni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Proszowska 72, 32-700 Bochnia.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
Szczepienia
Wójt Gminy Kłaj zachęca do szczepienia się
przeciw COVID-19.
Zadzwoń na infolinię 989 lub
do NZOZ w Kłaju: 122841277 i umów się
na termin szczepienia.
Dbajmy o siebie nawzajem.
6

składam serdeczne podziękowania za dbanie o wspólną przestrzeń
publiczną, która odzwierciedla status Mieszkańców oraz Ich poparcie dla działań samorządu.
Jest także najdoskonalszą wizytówką miejscowości.
Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą kształtują
pozytywny wizerunek Gminy Kłaj, bezinteresownie kosząc rowy
w pobliżu swoich gospodarstw domowych.
Wasza postawa jest wzorem do naśladowania i dowodem, że
dobro ogółu nie jest Wam obojętne.
Dziękuję.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
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Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie „Moja Woda” 2.0.
Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.
WAŻNE:
Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca 2021 r.
Do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup
urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.
Wnioski należy składać do wojewódzkich przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł.
Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.klaj.pl oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze zdrowiem na TY - IV Edycja
Piękny , majowy dzień. Słońce, ciepły wiatr, przy stolikach zaprzyjaźnione placówki z terenu Powiatu Wielickiego: podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Niepołomic, Tomaszkowic i Zagórzan oraz gospodarze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dziecka” w dniu 19 maja, już czterokrotnie zorganizowało maraton sportowo-naukowy
po Puszczy Niepołomickiej dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Ze zdrowiem na Ty”.
Impreza została współfinansowana przez Powiat Wielicki, a polegała na przeprowadzeniu gry terenowej w Puszczy Niepołomickiej dla 30 osób niepełnosprawnych z ŚDS z Brzezia, ŚDS z Tomaszkowie, ŚDS z Niepołomic, ŚDS z Zagórzan. Zawodnicy (4 zespoły) mieli do przebycia 2 km trasy, w tym większość
na terenie Puszczy Niepołomickiej. Podczas marszobiegu przechodzili 3 stanowiska, w których musieli rozwiązywań różnorodne zadania które punktowały łącznie z czasem przebytej trasy. Było trzeba było rozwiązać krzyżówkę sportową, dopasować dyscypliny sportowe, do jej przedstawiciela sportowego,
dopasowanie różnego rodzaju piłek do dyscyplin sportowych, wykonać slalom między słupkami, strzelić gola do bramki, szukać piłek w poszyciu leśnym
oraz ułożenie rozsypywanki.
Zwycięzcy otrzymali nagrody: I miejsce - ŚDS Niepołomice, II- ŚDS Brzezie, III - ŚDS Tomaszkowice oraz wyróżnienie dla ŚDS w Zagózranach. Dla wszystkich
uczestników imprezy został przygotowany poczęstunek.
Podczas trasy do Puszczy Niepołomickiej niektórzy uczestnicy biegu zatracali się na sesji zdjęciowej robionej w piękno kwitnącym rzepaku oraz z soczystą
zielenią Puszczy.
Nasze spotkanie sprawiło wszystkim wiele radości, uśmiech nie schodził nam z twarzy ze względu na długi okres zamknięcia w domu i ograniczeniami kontaktu z drugim człowiekiem.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy za rok.
Autor E.M.S
Zdjęcia: RS
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Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z wizytą w OSP Kłaj
W dniu 19.05.2021 w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju odbyły się konsultacje z druhami Powiatu Wielickiego z zakresu wprowadzania pierwszej w historii polskiego pożarnictwa ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.
W konsultacjach wzięli udział Z-ca Komendanta Głównego nadbrygadier dr inż. Adam Konieczny, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie st. brygadier Piotr Filipek, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. brygadier Przemysław Przeczek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. brygadier Leszek Kasiński, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego dh Władysław Kucharski, przedstawiciele jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu Wielickiego, przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Kłaj oraz członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego powiatów ościennych.
W pierwszej części spotkania głos zabrał współtwórca ustawy Z-ca Komendanta Głównego nadbrygadier Adam Konieczny, który wyjaśnił wszystkie
przepisy wprowadzane w stosunku do OSP oraz obowiązków Gminy jakie będzie musiała spełniać, punkty szczególnie wrażliwe były mocno lecz bardzo spokojnie omawiane i uzgadniane ze strażakami ochotnikami, co
w konsensusie dało pozytywny wynik, gdyż najbardziej zagorzali przeciwnicy ustawy stali się jej zwolennikami, co ucieszyło wszystkich. Druhowie zadawali pytania oraz proponowali pewne zmiany w projekcie ustawy co było skrupulatnie notowane na bieżąco.
Mamy nadzieje, że ustawa wejdzie w życie szybko i w kształcie jak najbardziej korzystnym dla strażaków ochotników, co w znaczącym stopniu przełoży
się na poziom bezpieczeństwa i ratownictwa w każdej Gminie.
Małgorzata Balik
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„Polska, biało–czerwoni”
30 kwietnia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju obchodziły Święto Konstytucji 3 Maja. W galowych strojach, z przypiętymi kotylionami nasze przedszkolaki w postawie zasadniczej uroczyście wykonały „Mazurka Dąbrowskiego". Ponadto recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem", „Polska, biało–czerwoni", obejrzały filmik IPN „Polska – symbole narodowe" oraz zaprezentowały taniec z flagami.
W ten sposób mali Polacy czynnie rozwinęli postawę patriotyczną.
W codziennym życiu przedszkolaki będą przestrzegać właściwych zasad postępowania z symbolami narodowymi, a 2 maja będą świętować Dzień Flagi,
wywieszając flagę Polski.
W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ramach XXXVII edycji projektu „Młodzież pamięta" realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC" dzieci otrzymały flagi narodowe oraz „Śpiewniki pieśni patriotycznych".
Dziękujemy!
Wychowawcy grup

Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole w Grodkowicach
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach jako wzorowi patrioci, uczcili Święto 3 Maja, angażując w to wszystkich uczniów. Na tę okazję
dla swoich najmłodszych koleżanek i kolegów przygotowali kotyliony w barwach ojczystych oraz krzyżówki o tematyce historycznej dla starszych,
gdzie hasłem było: „Konstytucja”. Dodatkową atrakcją stały się quizy i zabawy online dotyczące tego ważnego święta.
Głównym celem zadania było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych „Małych Patriotów.”
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w akcje.
Katarzyna Kościółek
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Tym, co w Polsce dali myśl,
aby stworzyć cud majowy,
cześć z oddaniem złóżmy dziś,
przed pamiątką chyląc głowy.
(M. Aret)

Maj - Rocznica Pięknych Serc
3 maja 2021 obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego właśnie dnia, aby upamiętnić wydarzenia, które miały
miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku, pod Pomnikiem Niepodległości w Targowisku spotkali się reprezentanci lokalnego środowiska. Niestety, tegoroczne Święto Konstytucji 3 Maja po raz drugi odbyło się w cieniu pandemii.
O godzinie 11, zebranych przywitała Patrycja Winzer – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Targowisku. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, kwiaty złożyli: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy, Jadwiga Skoczek
– Radna Powiatu Wielickiego, Mieczysław Piwowar – Sołtys Targowiska, Anna Wójtowicz i Anna Fortuna – przedstawicielki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko oraz delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Targowisku.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, 231 rocznicę tych jakże ważnych wydarzeń będziemy mogli uczcić tradycyjnie-przygotowując
uroczyste obchody.
Oliwia Bieda
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NIEPRZYJMOWANE

opakowania powlekane folią lub kalką,
papier zatłuszczony, tapety itp.

folia poprodukcyjna, odpady medyczne,
opakowania z zawartością itp. wiaderka
z zawartością, doniczki z zawartością
ziemi, zderzaki, kołpaki, plastiki
samochodowe

szkło np. okienne, drzwiowe
bezbarwne, lustra, słoiki, butelki
(wstępnie oczyszczone bez
zawartości i nakrętek), opakowania
szklane po kosmetykach,

szkło żaroodporne, ceramika, znicze z
zawartością wosku, reflektory, itp., szyby
zbrojone, szyby klejone np.
samochodowe, laminowane itp.

SZKŁO, OPAKOWANIA ZE SZKŁA

butelki typu PET i po chemii
gospodarczej, kubeczki po lodach,
margarynach, jogurtach itd., folie,
plastikowe zakrętki, miski,
wanienki, wiaderka, doniczki,
plastikowe duże zabawki, meble
ogrodowe, opakowania po olejach
spożywczych, itp.

TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

kartony, papiery, torebki papierowe,
gazety, czasopisma, foldery, książki,
zeszyty (bez plastikowych okładek)

OPAKOWANIA, PAPIER, TEKTURA

PRZYJMOWANE

NIEPRZYJMOWANE
opakowania z zawartością, pojemniki bez
oryginalnych etykiet

odpady medyczne, opatrunki itp., oleje i
substancje niewiadomego pochodzenia
bez etykiety określającej zawartość, oleje i
substancje w cieknących pojemnikach,
pojemniki bez oryginalnych etykiet,
detergenty żrące pochodzące z
gospodarstwa domowego,

świetlówki, żarówki, urządzenia gospodarstwa
domowego, czyli duże i małe artykuły AGD,
sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny,
sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne i
elektroniczne, kosiarki spalinowe

sprzęt zdekompletowany

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

chemikalia – farby, puszki i pojemniki po
farbach, lakiery i ich pozostałości, opakowania
po środkach do mycie samochodów, po
środkach ochrony roślin, detergentach, tusze
do drukarek, zużyte baterie i akumulatory,
lampy fluorescencyjne, lampy
energooszczędne, świetlówki i żarówki,
przeterminowane leki i opakowania po
lekarstwach, oleje silnikowe w prawidłowo
oznakowanych, niecieknących pojemnikach,
pojemniki z pozostałościami kleju, żywic,
lepiszczy z oryginalnymi etykietami
określającymi zawartość, termometry rtęciowe
i rtęć z termometrów, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki,

ODPADY NIEBEZPIECZNE, OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE
POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI
ZANIECZYSZCZONE

metale np. blacha, rurki, druty ,
puszki aluminiowe po napojach, puszki po
konserwach, armatura łazienkowa, ramy
rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy
urządzeń, klamki, elementy metalowe, itp.

METALE, OPAKOWANIA Z METALI

PRZYJMOWANE

PSZOK – KRÓTKI PRZEWODNIK

SAMODZIELNOŚĆ Maj 2021

PSZOK

okna i drzwi z szybami

buty, ścinki, skrawki materiałów, włóczek,
przędzy – stanowiące odpady
poprodukcyjne

opony z ciągników, maszyn rolniczych
oraz pojazdów i maszyn pochodzących z
działalności gospodarczej oraz opon od
mieszkańców wnoszących opłatę
ryczałtową

gałęzie pochodzące z pielęgnacji drzew i
krzewów (o maksymalnej długości do 1 m )

Więcej na stronie: www.klaj.pl

Szczegółowych informacji udziela
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kłaj,
32-015 Kłaj 655, tel. 12 284 11 00 wew. 17

styropian budowlany, azbest, papa, wełna mineralna, odpady budowlane zmieszane z
azbestem, papą, smołą, styropianem, gruz zmieszany z odpadami typu: szkło opakowaniowe i
butelkowe, opakowania po chemii gospodarczej, odpady komunalne i organiczne

trawa, liście, siano i słoma, obierki, kości
zwierząt, resztki obiadowe

BIOODPADY

opony z samochodów osobowych , rowerów,
motorowerów, motocykli itp. (ośrednicy do 20
cali)

ZUŻYTE OPONY
(LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE -4 szt./rok)

odzież, kołdry, poduszki, pościel, koce,
opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe),
itp.

TEKSTYLIA I ODZIEŻ

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
(LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE - 300 kg/rok)

terakota, glazura, gruz betonowy, krawężniki, płytki chodnikowe, panele, futryny,
gruz betonowy zmieszany z odpadami z remontów i demontażu np. płytkami,
kartonami, folią malarską, pianką, uszczelkami, itp., ceramika łazienkowa

stare meble: tapczany, fotele, pufy,
wykładziny, dywany, szafki, szafy,
stoły, biurka, łóżka, materace,
stolarkę budowlaną drewnianą i z
PCV bez wkładów okiennych, wózki
i łóżeczka dziecięce, rowery, deski
meblowe, kabiny prysznicowe,
wanny, brodziki od prysznica, duży
sprzęt sportowy, itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
( LIMIT NA GOSPODARSTWO DOMOWE - 300 kg/rok)

skrzynki drewniane, deski itp.;

opakowania wielomateriałowe
z zawartością, itp.

DREWNO

kartoniki po sokach, mleku, zupach
itp.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

SAMODZIELNOŚĆ Maj 2021
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Przyjaciele (Nie) Potrzebnej
Książki z Przedszkola w Kłaju
Przedszkole Samorządowe w Kłaju zakończyło projekt czytelniczy „Przyjaciel (Nie) Potrzebnej Książki”.
Przedszkolakom udało się zebrać 112 różnych książeczek, które
zostaną przekazane innym osobom ze środowiska wychowania przedszkolnego. Akcja została zorganizowana przez miesięcznik
Bliżej Przedszkola, który nagrodził Przedszkole Certyfikatem.
Koordynator projektu Anna Chwastek

Recykling ważna sprawa!
Uczniowie klasy drugiej w Grodkowicach realizując projekt „Czytam lekturki spod chmurki” w ostatnich dniach pobytu w szkole
dowiadywali się jak chronić naszą planetę, segregować śmieci oraz czym jest recykling.
Na zajęciach przygotowali swoje Eko Stroje, do których tworzenia wykorzystali niepotrzebne już plastikowe, foliowe i tekturowe elementy.
Doskonali kreatywność, współpracę w grupę, umiejętności praktyczne, gospodarowanie wolnym czasem. W wyniku ich pracy powstały
piękne stroje i dodatki, takie jak bransoletki, torebki, plecaki, kapelusze.
Katarzyna Mazur
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Światowy Dzień Ziemi w Szkole
w Grodkowicach
Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Przywróć naszą
Ziemię”.
W porównaniu do poprzednich lat, wiele towarzyszących Dniu Ziemi akcji,
z powodu pandemii koronawirusa musi przenieść się do świata wirtualnego. W związku z tym nasi uczniowi przesyłali zdjęcia wykonanych
ubiorów oraz zabawek z recyklingu.
Edyta Rajska

Przedszkole Samorządowe
Kłaju w ogólnopolskim programie
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” - to nowy Ogólnopolski Program
Edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
26.04.2021r. w grupie IV odbyły się zajęcia z programu edukacyjnego pt.
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Okres przedszkolny jest niezmiernie
ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne
i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych
lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują
o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność
ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich
istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych
od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach
higieniczno-zdrowotnych.
Chcemy, aby w przedszkolach i domach było zdrowo, ekologicznie
i przyjaźnie. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu. Podczas zajęć dzieci poznały wiele
produktów ekologicznych oraz znaczek „Eko”, jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów.

Plogging zorganizowany
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Szarowie
“Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”
Florian Plit
Uczniowie Samorządu Uczniowskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Szarowie z okazji Dnia Ziemi ogłosili akcję PLOGGING.
Plogging to aktywność, w której każdy wygrywa – jednocześnie
możesz pomóc środowisku i zadbać o własne zdrowie. Jej cała idea jest
genialna w swojej prostocie: jeśli podczas biegania widzisz jakikolwiek
śmieć leżący przy drodze lub na trawniku, podnosisz go, zabierasz ze
sobą i po powrocie z treningu wyrzucasz do właściwego pojemnika.
Uczniowie przygotowali filmik zachęcający do akcji, który jest dostępny
na stronie internetowej Gminy Kłaj. Udało im się nawet zaprosić najbliższych-rodzeństwo, rodziców do wspólnych spacerów połączonych ze
zbieraniem śmieci.
Filip w komentarzu pod swoją fotorelacją napisał:
„Na spacerze po Puszczy Niepołomickiej zbierałem śmieci - plastik, papier,
kartony i puszki aluminiowe oraz szkło. Następnie śmieci zabrałem ze
sobą do domu i posegregowałem do odpowiednich pojemników. Dbam
o środowisko!”.
Opiekun SU
Elżbieta Buczek
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Obejrzały film pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” uważnie śledząc
proces ich powstawania oraz wspólnie utworzyły piramidę zdrowego żywienia i stylu życia, oraz analizowały jej zawartość.
Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach
otrzymały przygotowaną publikację.
Anna Chwastek
Anna Wiśniewska
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Otwarte Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
W dniu 3.05.2021 w Szkole Podstawowej w Staniątkach uczniowie Szachownicy wystartowali w pierwszym stacjonarnym turnieju szachowym po bardzo długiej przerwie. W zawodach eliminacyjnych, które zostały podzielone na trzy grupy wiekowe przyjechało,
aż 18 uczniów klubu Szachownica!
W grupie najmłodszej (początkującej) pierwsze miejsce zajął Miłosz Łakomy, który wygrał wszystkie partie i z wynikiem 6/6 wygrał swoją
grupę wiekową. Do samego końca jego koledzy Tomasz Sendur i Tymon Woźniak walczyli o turniejowe podium, ale niestety zabrakło trochę szczęścia i chłopaki zajęli ostatecznie wysokie 6 i 7 miejsce. W tej grupie można było uzyskać normę na kategorię szachową:
Miejsca naszych uczniów i uzyskane normy:
Miłosz Łakomy – 1 miejsce, 6 pkt. Norma na IV kategorię szachową
Tomasz Sendur – 6 miejsce, 4pkt. Norma na V kategorię szachową
Tymon Woźniak – 7 miejsce, 4 pkt. Norma na V kategorię szachową
Emilia Babraj – 11 miejsce, 4 pkt.
Filip Kołos – 13 miejsce, 3.5 pkt.
Dawid Poradzisz – 16 miejsce, 3 pkt. Norma na V kategorię szachową
Jerzy Laskowicz – 18 miejsce, 3 pkt.
Aleksandra Rożek – 24 miejsce, 2.5 pkt. Norma na V kategorię szachową
Antoni Nosek – 25 miejsce, 2.5 pkt.
Adam Zastawniak – 26 miejsce, 2.5 pkt.
W grupie starszej (dzieci urodzeni w 2011 i młodsi) pierwsze miejsce zajmuje Tobiasz Walasik, który uzyskał 6 pkt z 7 partii. Tobiasz zagrał
bardzo dobre zawody pokonując już w pierwszej rundzie naszego drugiego zawodnika na podium w tej grupie Milana Chmielka, który
ostatecznie zajął wysokie trzecie miejsce.
Miejsca naszych uczniów:
Tobiasz Walasik - 1 miejsce, 6 pkt.
Milan Chmielek - 3 miejsce, 5 pkt.
Michał Wanat – 23 miejsce, 2.5 pkt.
Antoni Grandys – 26 miejsce, 2.5 pkt.
Fabian Szewczyk – 28 miejsce, 2 pkt.
W grupie B wzięło udział troje uczniów klubu Szachownica. Najwyżej uplasowała się Karolina Serafin, która zajęła 17 miejsce, uzyskując 3.5
pkt. Finalistka Mistrzostw Polski - Kamelia Chmielek zajęła 20 miejsce z dorobkiem 3 pkt. Wynik Kamelii pokazuje jak silne zawody miały
miejsce w Staniątkach. Towarzystwo dziewczynom w tej grupie dotrzymywał Filip Śleziak, który zawody zakończył na 27 miejscu z dwoma punktami. Brawo.
Szachownica
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