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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.

Niech ten szczególny czas napełnia Państwa radością 

i pozwala na nowo odkrywać piękno otaczającego świata,

 a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi nadzieję 

i pomnaża dobro.

Z całych serc życzymy, żeby zbliżające się święta były czasem 

spędzonym w gronie najbliższych oraz chwilą spokoju – 

przystankiem od codziennych trosk i zmartwień.

Wierzymy, że wraz z Wielkanocą nadejdzie wiosenny 

optymizm, a radość i słoneczna pogoda zagości w Państwa 

sercach na dłużej oraz staną się źródłem energii tak 

bardzo potrzebnej w życiu codziennym.

Wesołych Świąt!

Zbigniew Strączek 

Wójt Gminy Kłaj 

oraz 

Sylwester Skoczek 

Przewodniczący Rady Gminy



PSZOK

1 kwietnia 2021 roku
Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Targowisku 
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PSZOK

§ 1. 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, przyj-
mującego nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 
wytworzone przez mieszkańców gminy Kłaj, którzy są objęci systemem 
gospodarki odpadami i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

2. PSZOK zlokalizowany jest na terenie gminy Kłaj w miejscowości Targo-
wisko, na dz. nr 1613/4 i 1613/11, pod adresem 32-015 Targowisko 552A.

3. Operatorem PSZOK jest Gmina Kłaj.

4. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie 
do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach 
i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny 
dla zdrowia, ludzi i środowiska.

6. PSZOK czynny jest  przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłą-
czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych tj. 
24 i 31.12.” Wielka sobota”, ):
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października: 
a. od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
b. w soboty w godz. od 7.00 do 15.00
2) w okresie od 2 listopada do 31 marca: 
a. wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11.00 do 16.00
b. środa w godz. od 10.00 do 14.00
c. w soboty w godz. od 9.00 do 13.00

§ 2.

1. Z nieruchomości mieszkańców gminy Kłaj do PSZOK przyjmowane są 
wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
a) bioodpady;
b) tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe;
c) papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowanio-
we z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
d) szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f ) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
g) metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali;
h) tekstylia i odzież;

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Targowisku

i) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi(w szczególności igieł 
i strzykawek);
j) zużyte opony ;
k) zużyte baterie i akumulatory;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
ł) powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne.

2. Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) muszą być 
opróżnione z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą 
być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wszelkie elementy 
szklane musza być usunięte.

3. Odpady zielone (gałęzie)przyjmowane są luzem w stanie umożliwiają-
cym ich dalsze zagospodarowanie (wrzucać do kontenera bez opakowań).

§ 3.

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany 
jest do okazania dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Kłaj.

3. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostar-
czonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w niniejszym 
regulaminie.

4. Mieszkaniec na żądanie pracownika zobowiązany jest pokazać dostar-
czone odpady celu weryfikacji.

5. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikuje ich rodzaj.

6. Dostarczone odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kon-
tenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. Wyjątek 
stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracow-
nika w przeznaczonym do tego  miejscu.

7. Osoby niepełnosprawne i starsze są uprawnione do skorzystania z po-
mocy pracownika obsługującego PSZOK.

8. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane.

9. Pracownik sporządza w jednym egzemplarzu dokument (formularz) 
potwierdzający dostarczenie odpadów zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją;
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b) adres nieruchomości, z której dostarczono odpady;
c) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;
d) rodzaj dostarczonych odpadów i ilość;
e) datę.

10. Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK, zgodnie z oświadczeniem 
zawartym w potwierdzeniu dostarczenia odpadów, wyrażają zgodę na  
przetwarzanie ich danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres 
nieruchomości) przez administratora danych, którym jest Wójt Gminy 
Kłaj, będący kierownikiem Urzędu Gminy w Kłaju (z siedzibą: Kłaj 655, 
32-015 Kłaj). Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów syste-
mu zbierania odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców. Dane 
przekazuje się podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK. Po-
danie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów. Każda oso-
ba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 4.

1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) popiół i żużel;
c) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, 
plastiki samochodowe) ;
d) gaśnice i butle gazowe;
e) odpady w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym 
wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
f ) odpady poprodukcyjne;
g) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, itp.;
h) styropian budowlany:
i) odpady budowlane z budów i remontów z nieruchomości niezamieszka-
łych oraz pochodzących z działalności gospodarczej;
j) odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą 
z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w za-
kresie zagospodarowania odpadami.

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów, pracownik 
PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.

3. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów, dostawca zo-
bowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowa-
nia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Pozostawienie odpadów poza wyznaczonymi miejscami lub poza tere-
nem PSZOK jest zabronione.

§ 5.

1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy gminy Kłaj 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton i 250 cm szerokości.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie PSZOK mogą być 
przyjmowane równocześnie dwie dostawy. Pozostałe osoby dostarczające 
odpady powinny przebywać poza placem oraz nie blokować przejazdu.

4. Podczas przebywania na terenie PSZOK dopuszcza się opuszczanie 
pojazdu tylko przez osoby rozładowujące odpady.

5. Istnie możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas wymiany 
kontenerów.

§ 6.

1. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz uży-
wania otwartego ognia.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń pracownika, w szczególności w zakresie miej-
sca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
b) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów;
c) przestrzegania zakazu demontażu odpadów;
d) stosowania się do zasad ruchu drogowego;
e) zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepi-
sów ppoż.
f ) dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 
pełnoletniej.

§ 7.

1. W PSZOK przyjmowane będą rzeczy używane niestanowiące odpadu, 
celem ponownego użycia. Decyzję o przyjęciu przedmiotu podejmuje 
pracownik.

2. W PSZOK znajduje się punkt napraw (przygotowania do ponowne-
go użycia) odpadów typu meble i inne odpady wielkogabarytowe. Decyzję 
o przyjęciu przedmiotu podejmuje pracownik.

3. Przedmioty przyjęte do punktu wymiany i punktu napraw (np. meble czy 
sprzęt AGD) przechowywane będą przez okres 14 dni. Informacja o moż-
liwości ponownego zagospodarowania przyjętych przedmiotów zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce Gospodar-
ka odpadami. Po upływie tego terminu przedmioty pozostawione w punk-
tach otrzymają status odpadu i zostaną umieszczone w odpowiednich 
kontenerach.

§ 8.

1. Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka edukacji ekologicznej.

2. Grupy zorganizowane mogą korzystać z części edukacyjnej po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym PSZOK.

§ 9.

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK 
mogą być zgłaszane do Urzędu Gminy Kłaj:
a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy urzędu,
b) pisemnie na adres : Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655,
c) telefonicznie pod numer 12 2841100 w.17,
d) drogą elektroniczną na adres e-mail: ugk@klaj.pl,

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK należy zgła-
szać niezwłocznie.

3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:
a) imię  i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, 
której dotyczy zgłoszenie,
b) adres,
c) telefon kontaktowy zgłaszającego,
d) opis zdarzenia i termin niewłaściwego świadczenia usługi;

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej 
zostało złożone chyba, że składający zgłoszenie określi inny sposób, 
w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust.1.

§ 10.

1. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pra-
cownika lub pod numerem telefonu Urzędu Gminy Kłaj:12 2841100 w.17.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Kłaju pod adresem 
Kłaj 655, 32-015 Kłaj, a także na stronie internetowej gminy www.klaj.pl, 
w zakładce Gospodarka odpadami.
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W Kłaju rusza budowa parkingu

4 marca Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z firmą MK BUD na budowę kolejnego Park and Ride w Kłaju. Parking tego typu powstać ma przy stacji ko-
lejowej, gdzie zaprojektowano 60 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Podróżujący koleją, z parkingu będą mogli skorzystać 
już wiosną, ponieważ na wykonanie tego zadania przedsiębiorca ma czas do końca maja tego roku. 

Celem projektu jest poprawa obsługi transportowej Gminy Kłaj i stanu powietrza. 

Na realizacje tego zadania w Kłaju i Dąbrowie Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 654.260,88 złotych w Ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Oliwia Bieda

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących 
na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczest-
nictwa w Projekcie/dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Zgodnie  z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej 
pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopol-
ski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu i po wykonanym audycie energetycznym zostały wysłane w dniach 16-18.03.2021r. 

• Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

• Wymagane będzie też zaświadczenie (Referat Podatków i Opłat 
Lokalnych) o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy 
wobec Gminy Kłaj. W kasie urzędu należy uiścić opłatę w wyso-
kości 21 zł, a następnie w odpowiednim referacie okazać potwier-
dzenie wpłaty. Zaświadczenie będzie dostępne po wcześniejszym 
umówieniu wizyty.

• W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem 
współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie strona-
mi Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczest-
nictwa w Projekcie.

• Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY 
WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny 
dokument stwierdzający własność.

• Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wyko-
rzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod 
adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)
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Wniosek o dofinansowanie budowy toru rolkarskiego w ocenie

Gmina Kłaj za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnej inwesty-
cji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotem planowej inwestycji jest budowa asfaltowej bieżni służącej 
rekreacji wokół boiska sportowego „Wolnych” Kłaj. Obiekt ma służyć jako miejsce do uprawiania sportu przez miłośników jazdy na rol-
kach, wrotkach, deskorolce czy rowerze. Inwestycja swoim kształtem ma być zbliżona do trapezu, a narożniki zostały wyoblone łukami. 
W jednym z narożników zaprojektowano strefę utwardzoną w kształcie trapezu, która ma być połączona z bieżnią. Strefa ta ma służyć 
przede wszystkim jako miejsce na przygotowanie do uprawiania sportu, rozgrzewkę czy odpoczynek. O tym, czy i kiedy powstanie 
obiekt zdecyduje przyznana dotacja.

Projekt inwestycji został wykonany jako uwzględnienie 
postulatów mieszkańców i wspieranie ich aktywnego udzia-
łu w społeczności LGD. Jest to jedno z kluczowych zadań dla reali-
zacji Lokalnej Strategii Rozwoju. To także wsparcie ich inicjatywy 
w zakresie wyposażenia miejscowości z terenu LGD w obiekty spor-
towe umożliwiające aktywność fizyczną. Poprzez rozbudowę oferty 
rekreacyjno-turystycznej na obszarach wiejskich LGD uatrakcyjnio-
na zostanie przestrzeń publiczna. Powstanie nie tylko przestrzeń 
do spędzania aktywnie wolnego czasu, ale także kierunek weeken-
dowych wyjazdów.

Cel szczegółowy 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego gmin wchodzących w skład LGD Powiatu Wielickiego, 
Przedsięwzięcie 2.2.1 Podniesienie poziomu estetyki przestrze-
ni publicznych.

Oliwia Bieda

Osoby oczekujące na audyt energetyczny prosimy o cierpliwość na dalsze informacje w związku z Projektem.

Apelujemy o ostrożność:

Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie 
prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych.

Regulamin, wzór umowy oraz dokumentacja techniczna dostępna jest na strnie:www.klja.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” -> „Infrastruk-
tura” -> „Fotowoltaika”. 

W ramach projektu uruchomiono adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i monta-
żu instalacji OZE tj: techniczny@lgdzpt.pl

Kontakt e-mail: inwestycje@klaj.pl, tel. nr: 12 284 11 00 .lub  12 284 11 08, wew. 36. 

Magdalena Lasek 
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Szanowni Mieszkańcy, 

W maju będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powie-

trza 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:

• 10 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 11 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 17  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 18  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 24  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 25  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 26-29 kwietnia 2021 r. 

tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie wysłane pismo wraz z załącznika-

mi do umowy. 

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego bę-

dącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospo-

darstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem: www.klaj.pl

zakładka: „dla mieszkańców” -> „infrastruktura” ->  „wymiana kotłów”.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających 

zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy wła-

ścicielem 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.

Magdalena Lasek
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Zakończono realizację 
projektów ,,Wymiana przestarzałych 

kotłów węglowych 
na ekologiczne kotły zasilane 

paliwem stałym w gminie Kłaj” 
oraz ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń 

do powietrza w gminie Kłaj, 
poprzez wymianę kotłów węglowych 

na źródła ciepła zasilane gazem 
i biomasą”

Źródło:https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje za-
kaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spala-
nia drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie 
można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub 
kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyzna-
czone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. 

Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, 
a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012. Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie: 
www.powietrze.malopolska.pl/kotly.

W ramach projektu pn.,,Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” 
dofinasowanie z UE: 355 819 zł, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 dokonano wymiany 40 szt. 
starych pieców węglowych na 35 ekologicznych pieców na węgiel kamienny sortymentu groszek i 5 kotłów na biomasę. 

Dnia 6 grudnia 2017 Wójt Gminy Kłaj podpisał z Urzędem Marszałkowskim również umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Redukcja emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą” do-
finasowanie projektu z UE: 1 095 604 zł. Podsumowując łącznie zmodernizowano 80 starych palenisk na 74 kotły gazowe, 5 na biomasę 
i 1 pompę ciepła. 

Ponadto do Mieszkańców gminy trafiły ulotki, foldery i broszury zawierające informacje wyjaśniające jak poprzez codzienne czynno-
ści przyczynić się do poprawy jakości środowiska oraz zachęcające do skorzystania z dofinansowania na wymianę przestarzałego kotła. 
Projekt obejmował również zadanie związane z zakupem urządzenia multimedialnego, na którym są wyświetlane materiały edukacyjne 
i promocyjne, a w przyszłości w ramach propagowania działań związanych z poprawą jakości powietrza, oszczędności zasobów natural-
nych i podnoszenia świadomości ekologicznej Mieszkańców.

Gmina zobowiązała się również do przeprowadzania działań promocyjno- edukacyjnych dla lokalnej społeczności w okresie realiza-
cji wyżej wspomnianych projektów (lata 2017- 2021). Efektem czego było 5 imprez edukacyjno-ekologicznych oraz działania edukacyjne 
w szkołach w formie zajęć ekologicznych oraz spotkań informacyjnych dla rodziców. 

Pamiętajmy, jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych. Niewłaściwe palenie w piecach może generować 
dym i duże ilości pyłów, które wdychamy. Prowadzi to do kłopotów zdrowotnych, zaostrzają się objawy chorób przewlekłych, pojawiają się 
schorzenia układu oddechowego i krążenia.

Nie bądźmy obojętni. Oprócz wysiłków instytucji, czy służb, sami dołóżmy wszelkich starań, żeby zadbać o wspólne dobro szczególnie, 
że sezon grzewczy trwa. W czasie rzeczywistym, wyniki pomiarów jakości powietrza z każdego sensora umieszczane są na platformie 
dostępnej na stronie internetowej: www.map.airly.eu.

Referat Inwestycji – Magdalena Lasek
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Wiosenne nabory w LGD 
Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickie-
go z siedzibą w Wieliczce przeprowadzi w kwietniu nabory 
wniosków z zakresu: 

Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej
oraz grant – Wzmocnienie kapitału społecznego, 

w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych.

Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie interne-
towej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Ob-
szar 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. Hen-
ryka 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''.

Nowa siedziba, dane kontraktowe 
oraz strona internetowa 
Wodociągów Gminy Kłaj

Przypominamy, że od 1 marca 2021 roku Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne Sp. z o.o. funkcjonuje pod nową nazwą tj.: 
Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o.

Wodociągi Gminy Kłaj zmieniły również swoją siedzibę. Teraz wszel-
kie sprawy związane z gospodarką wodno – ściekową na ternie 
gminy Kłaj w zakresie obsługi bezpośredniej petentów oraz kore-
spondencyjnie załatać można pod adresem: Łężkowice 12, 32-015 
Kłaj. 

Zmienił się również numer telefonu, adres strony internetowej 
oraz adres email. 

Telefon: 12 444 55 85

Strona internetowa: www.wodociagiklaj.pl

Adres email: bok@wodociagiklaj.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 12 444 55 85, e-mail: bok@wodociagiklaj.pl

Prezes Zarządu:

tel. 12 284 23 03, e-mail: prezes@wodociagiklaj.pl

Kierownik Pionu Technicznego:

tel. 12 284 23 03, e-mail: kierownik@wodociagiklaj.pl

Księgowość:

tel. 12 284 23 03 , e-mail: ksiegowosc@wodociagiklaj.pl

Zgłaszanie awarii:

Awaria na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

tel. 12 284 23 03 (pon-pt w godz. 7:00 – 15:00)

Awaria na sieciach wodociągowych

tel. 697 337 944 (pon-ndz w godz. 7:00 – 19:00)

Awaria na sieciach wodociągowych

tel. 601 332 002

Awaria na sieciach kanalizacyjnych

tel. 601 903 002

Ogłoszenie Wodociągów Gminy Kłaj

Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o. informują, że do dnia  

17.04.2021 r. obsługa bezpośrednia petentów w siedzibie 

wodociągów tj. Łężkowice 12 będzie możliwa tylko po wcze-

śniejszym umówieniu telefonicznym, nr tel.: 12 284 23 03 

oraz 12 444 55 85.

Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa wy-

nikającymi z trzeciej fali pandemii koronawirusa Covid-19 

oraz trwającymi pracami remontowymi przy elewacji budyn-

ku siedziby spółki (utrudniony dostęp).

Za utrudnienia przepraszam i proszę o zrozumienie.

Prezes Zarządu Spółki,

Leszek Makowiecki
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Grupa SPEED w powiecie wielickim

W pierwszym tygodniu marca kierowcy poruszający się droga-

mi po Gminie Kłaj mieli okazję spotkać patrole Sekcji Kontro-

li Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

działające w ramach grupy SPEED. 

Akcja została zainicjowana w związku z licznymi sygnałami miesz-

kańców o przekroczeniach prędkości oraz niestosowaniu się 

do oznakowania przez kierowców samochodów ciężarowych. 

Jak zapewnił Maciej Onyszko p.o. Komendanta Komisariatu Poli-

cji w Niepołomicach, działania te będą kontynuowane w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz eliminowanie 

z dróg kierowców, którzy lekceważąco podchodzą do obowiązują-

cych przepisów.

Grupa SPEED została powołana, żeby dbać o bezpieczeń-

stwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci dysponującymi no-

woczesnymi radiowozami, studzą zapędy niektórych kierowców, 

którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. 

W działaniach przeprowadzonych w ubiegły czwartek, udział wzię-

ło 8 policjantów ruchu drogowego. Łącznie na drogi gminy Kłaj 

wyjechały 3 oznakowane radiowozy oraz 1 videorejestrator. Poli-

cjanci pełnili służbę w wytypowanych miejscach, zarówno na głów-

nych ciągach komunikacyjnych, a także na bocznych drogach. 

Mundurowi wykonali 50 kontroli drogowych, ukarali 39 kierujących 

mandatami w tym 11 kierowców samochodów ciężarowych. Pod-

czas działań, jeden kierujący stracił prawo jazdy oraz zatrzymano 

1 dowód rejestracyjny pojazdu ciężarowego. 

info/foto: KPP w Wieliczce

Szanowna Pani Dyrygent, Szanowne 
Chórzystki, Szanowni Chórzyści,

z okazji jubileuszu 9-lecia istnienia Gminnego Chó-

ru Gaudium w imieniu Mieszkańców Gminy 

Kłaj oraz własnym składam serdeczne gratulacje 

i podziękowania.

Państwa wielka pasja, połączona z niezwykłym 

zaangażowaniem i determinacją, doprowadzi-

ła do powstania wyjątkowego chóru, złożone-

go z równie wyjątkowych ludzi.

Liczne próby, koncerty, ciekawe aranżacje dobrze 

znanych utworów dowodzą, że zapoczątkowane 

przed 9 laty dzieło miało sens, przynosząc radość 

i napawając dumą nie tylko miłośników muzyki.

Jestem zaszczycony mogąc niejednokrotnie współ-

pracować z tak cudowną grupą ludzi wzbogacającą 

ofertę artystyczną dedykowaną Mieszkańcom 

Gminy.

Z okazji 9 urodzin życzę kolejnych lat owocnej, 

twórczej pracy, pełnej sukcesów, satysfak-

cji oraz społecznego uznania.

Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj
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Literackie pocztówki z Odessy

Na przełomie lutego i marca Gminna Biblioteka Publiczna w Kła-

ju zaprosiła swoich Czytelników na cykl spotkań online pt. „Literackie 

pocztówki z Odessy”. O pisarzach związanych z tym niegdyś kwitnącym 

miastem opowiadał Borys Tynka – podróżnik i przewodnik zakochany 

od dawna w Odessie.

To miasto było kiedyś wielkim natchnieniem artystów. Wśród znanych oso-

bowości ze świata literatury, których drogi zawiodły do Odessy byli m.in. 

Mickiewicz, Puszkin, Gogol, Tołstoj, Czechow, a nawet Mark Twain. 

Nasz narodowy wieszcz, Adam Mickiewicz, przybył do Odessy w 1825 r. 

podczas swojego zesłania w głąb Rosji. Choć zesłanie to w przypadku Ode-

ssy oznaczało również życie na salonach, flirty i romanse. Mickiewicz miał 

uczyć w tamtejszym liceum. Przyjęto go z zaciekawieniem jako auto-

ra słynnych „Dziadów”. Mickiewicz zwiedził wówczas także pobliski Krym. 

Owocem tej podróży były później „Sonety krymskie”. Mickiewicz ma także 

w Odessie swój pomnik, postawiony przez mieszkańców miasta w 2004 r. 

w ramach obchodów roku polskiego na Ukrainie.

Do Odessy, w ramach wewnątrz-rosyjskiego zesłania przybył niedłu-

go przed Mickiewiczem, Aleksander Puszkin, dziś klasyk rosyjskiej litera-

tury. Przebywał w mieście piętnaście miesięcy, a jego pobyt w Odessie 

nałożył się na pobyt Mickiewicza, aczkolwiek obaj panowie nigdy się w tym 

mieście nie spotkali. Borys Tyka ciekawie przybliża postać tego największe-

go, rosyjskiego pisarza. Przytacza ciekawostki z jego życia. Nie każdy wie, 

że w jego żyłach płynęła afrykańska krew, a matka pisarza wywodziła się 

z rodu Hanibali.

W bocznej uliczce pomiędzy operą, a bulwarem nadmorskim znajduje się 

budynek, w którym w 1889 r. mieszkał Anton Czechow, kolejny rosyjski kla-

syk, dramatopisarz, choć z zawodu… lekarz. Na drugim końcu bulwaru, 

na ulicy o nazwie (nomen omen) Bulwar Gogola, pod numerem 11-tym 

żył w latach 1850-51 kolejny klasyk rosyjskiej literatury, Nikołaj Gogol. 

Odessa to także Anna Achmatowa, Czorny, Żabotynski  i Kraszewski, który 

potem wydał swoje  „Wspomnienia z Odessy, Jedystanu i Budżaku”.

Filmy o Odessie są dostępne na stronie internetowej biblioteki więc zainte-

resowanych zapraszamy na spacer śladami tych znanych osobistości.

Kamila Polak

Aneta Strach

Tysiące ebooków do czytania 
za darmo na czytnikach, tabletach 

i smartfonach

Z bezpłatnej dla czytelników KBP internetowej wypożyczalni Legi-

mi - www.legimi.pl  zawierającej ok. 60 tysięcy e-booków i audiobo-

oków – w tym aktualnych hitów wydawniczych i pozycji cenionych 

autorów literatury obyczajowej, fantastycznej, kryminalnej, dziecięcej 

i młodzieżowej oraz faktu i reportaży – skorzystać może każdy czytelnik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.

Kody ważne na miesiąc, wydawane są poprzez zgłoszenie telefo-

niczne 12-284-14-43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

biblioteka_klaj@poczta.onet.pl - od pierwszego dnia robocze-

go danego miesiąca do wyczerpania limitu kodów przeznaczonych 

na ten miesiąc. Osoby niezapisane do GBP w Kłaju nie są uprawnione 

do otrzymania kodu.

Za pomocą otrzymanego kodu, należy dokonać jednorazowej reje-

stracji z własnego urządzenia (komputer, smartfon, tablet, czytnik) 

na stronie: www.legimi.pl/bibliotekakrakow. Po rejestracji z e-wypoży-

czalni korzystać można bezpośrednio w aplikacji Legimi (także offline). 

Aktywowany kod ważny jest przez miesiąc licząc od dnia aktywacji, 

po miesiącu można zwrócić się do biblioteki po kolejny.

O przyznaniu kodu decyduje kolejność zgłoszeń przesyłanych 

w dniu rozpoczęcia wydawania kodów. Jeden czytelnik może otrzymać 

tylko jeden kod w danym miesiącu. 

Serwis Legimi jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy lubią 

czytać, ale nie lubią dźwigać książek. Dzięki Legimi użytkownik otrzymuje 

stały i wygodny dostęp do tysięcy książek w chmurze. W usłudze Legi-

mi wystarczy dodać na swoją półkę tytuły, które chcemy czytać. Bestsellery 

i nowości dostępne są w smartfonie, tablecie i czytniku e-booków.

Jak korzystać z internetowej wypożyczalni LEGIMI?

1. Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi musisz być aktywnym czytelni-

kiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

2. Przyjdź lub zadzwoń do biblioteki i odbierz darmowy kod dostępu. 

Pamiętaj, kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, 

w przeciwnym wypadku – wygasa.

3. Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zacho-

waniem zasady, że jeden kod dostępu wydawany jest jednej zgłaszającej 

się osobie.

4. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca wypada w sobotę, to kody wydawane są 

w najbliższy poniedziałek.

5. Załóż konto w serwisie Legimi na stronie: 

www.legimi.pl/bibliotekakrakow.

6. Podaj otrzymany kod dostępu.

7. Pobierz darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie, zaloguj się 

i czytaj bez ograniczeń! Otrzymujesz nieograniczony dostęp do e-bo-

oków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowa-

nia kodu. Po kod na następny miesiąc zgłoś się do biblioteki.

8. Możesz czytać na 2 wybranych przez siebie urządzeniach: tablet, smart-

fon, czytnik, komputer. Uwaga: czytnik Kindle nie jest obsługiwany.



SAMODZIELNOŚĆ  Marzec 2021

SPOŁECZEŃSTWO

12

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, 
nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością […]” 

Droga Armio Teosia!

Dzięki uprzejmości naszej Gminy, mamy dziś możliwość przytoczenia Wam słów ks. Jana Twardowskiego, które w naszym odczuciu, bar-
dzo trafnie wpisują się w wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni, podczas zbiórki środków na leczenie naszego synka.

Czas ten pokazał, że każdy z Was, wedle słów poety, był nam po ludzku BARDZO POTRZEBNY, by stało się to, co wydawało się niemożliwe 
– abyśmy w zaledwie 3 tygodnie, zdołali zebrać ponad 400 tys. złotych na dalszą diagnostykę i leczenie Teosia.

Wszyscy byliśmy świadkami, tego, jak setki serc potrafią się zjednoczyć w walce o zdrowie małego chłopca i niestraszne im były formalno-
ści prawne, przekorna pogoda, ani pandemia Covid.

Z tego miejsca, całym sercem, pragniemy raz jeszcze podziękować Wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz ratowa-
nia zdrowia Teodorka. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, za to, że mimo codziennego zgiełku, bieganiny i własnych niejednokrotnie ogrom-
nych problemów, potrafiliście zatrzymać się na moment, by wyciągnąć pomocną dłoń, pochylając się nad krzywdą dziecka. Pokazaliście, 
że w sztuce pomagania osiągnęliście mistrzostwo, a współpraca Waszych rąk przekłada się bezpośrednio na ogromne wsparcie finansowe.

Pozwolimy sobie także podkreślić ogromne zasługi okolicznych Szkół i Przedszkoli, nie tylko w formie pomocy bezpośredniej, ale przede 
wszystkim w krzewieniu w młodym pokoleniu postawy miłosierdzia i miłości bliźniego – to nieoceniona lekcja życia, za którą serdecznie 
dziękujemy ich Wychowawcom.

Wszyscy wiemy, że dobro wraca i mamy nadzieję, że uderzy w naszą społeczność ze zdwojoną siłą. Wierzymy, że nie zapomnicie, iż pomaga-
nie daje wielką radość i czyni nas zwyczajnie lepszymi ludźmi. Pamiętajcie-wokół nas, na każdym kroku są ludzie potrzebujący wsparcia…

GORĄCO DZIĘKUJEMY ZA POMOC!

Patrycja i Tomasz Olchawa

Spacer wielu serc
Fot. KepkaPhotography
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Akcja charytatywna „Burza w głowie 
Teosia" w Przedszkolu w Dąbrowie

Wiele ludzi dobrego serca z naszej gminy włączyło się w akcję charyta-
tywną „Burza w głowie Teosia”. Nasze przedszkole również. 

Teoś, to chłopiec mieszkający w sąsiedniej miejscowości, cierpiący 
na wiele różnych chorób m.in mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie 
pozastawkowe, wodogłowie pokrwotoczne, padaczkę wielolekooporną. 
Największym cierpieniem na dziś dla Teosia są codzienne ataki padaczki. 
Dochodzą one nawet do 60 dziennie. Szansą na powstrzymanie ich jest 
operacja w Schön Klinik w Niemczech. Podjęcie diagnostyki i leczenia w tej 
klinice oszacowano na 400 000 zł. Suma tak daleka dla Najbliższych. Po-
przez zaangażowanie się tak wielu ludzi pełnych otwartych serc uda-
ło się taką kwotę zebrać. Nasze Przedszkole włączyło się z wielką radością 
w pomoc Teosiowi. Dzieci bardzo przejęte uczyły się i śpiewały piosenkę 
„Milionów serc” specjalnie dla Teosia. Wykonywały serduszka z informacją, 
w jaki sposób można wpłacić pieniążki. Wykonały wspólnymi siłami stro-
iki świąteczne, które zostały przekazane na kiermasz. Tyle mogły Dzieci. 
Dalsze kroki należały do Rodziców, Dziadków i Przyjaciół naszego przed-
szkola. Do przedszkolnej skarbonki wpłynęło 2021,29 zł., które wpłynęły 
na konto Fundacji. Wiele osób wysyłało sms, wiele uczestniczyło indywidu-
alnie w zbiórce na siepomaga.pl, wiele postanowiło dokonać 1% odpisu po-
datku, wiele uczestniczyło w licytacjach na rzecz Teosia oraz kiermaszach 
organizowanych na terenie gminy. Teoś, Jego historia i wspólne działanie, 
aby chociaż trochę Mu ulżyć, długo jeszcze zostaną  w pamięci nas wszyst-
kich. Cieszymy się, że razem można zrobić tyle dobra. Jeszcze raz dziękuje-
my za Wielkie Serce, a Teosiowi życzymy zdrowia, siły i dziecięcej radości.

Renata Kalisz

„Stawiamy na prawidłowy 
rozwój dzieci”

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki”, 
funkcjonujący w Gminie Kłaj od października 2019 roku, zaprasza dzie-
ci w wieku od 5 miesiąca do 3 lat.

Przyjazne maluchom sale są nowoczesne, przestronne, jasne, koloro-
wo umeblowane, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, stwarzają 
warunki do bezpiecznej zabawy i nauki . Posiadamy ogrodzony i bogato wy-
posażony plac zabaw.  Nasza placówka to wyjątkowe miejsce, gdzie chcemy 
wspierać dzieci w odkrywaniu ich własnej drogi. Inspirować i pokazywać 
świat z różnych perspektyw. Od początku istnienia żłobka szczególną 
uwagę zwracamy na prawidłowy rozwój emocjonalny naszych szkrabów,  
dlatego naszą placówkę odwiedza Terapeuta Si, Logopeda i Psycholog 
w celu obserwacji podopiecznych i wykrywaniu ewentualnych proble-

mów by móc jak najwcześniej pomóc dziecku. Odbywają się u nas zaję-
cia z zakresu integracji sensorycznej, sportowe, edukacyjne. Nasz żłobek 
powstał z myślą o dzieciach, które są ciekawe świata . Dzieci doświadczają 
tu - tego co dobre, uczą się - tego co mądre. Opiekę nad dziećmi sprawuje 
kreatywna i wykwalifikowana kadra, która dokłada wszelkich starań, aby 
dobrze przygotować dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego.

Zapraszamy!

Żłobek „Wesołe Skowronki” 
Kłaj 805, 32-015 Kłaj 
Nr. tel. 781-334-633
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Wyniki konkursu „Mieszkam w Beskidach”
W XXVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” wzięło udział około siedmiu tysięcy uczestników z Polski, Czech, 
Słowacji i Ukrainy. Na drugi etap konkursu wpłynęło około pięć i pół tysiąca prac. Z pośród tych nadesłanych prac jury nagrodziło ponad tysiąc 
uczestników i wyróżniło również ponad tysiąc autorów.

Wśród nich są również uczniowie naszej szkoły!

W kategorii: 

- rysunek

Wiktoria Gaj (klasa 8) – I miejsce
Paulina Majewska (klasa 3) – III miejsce
Stanisław Kępka (klasa 3) – wyróżnienie
Daria Ślęczek-Kapera (klasa 4) – wyróżnienie

- kolaż-wyklejanka
Mateusz Korbut (klasa 4) – I miejsce

- grafika komputerowa
Julia Połtarecka (klasa 8) – I miejsce

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wiktoria Gaj lat 15 z mamą Marzena Gajek-Gaj, akryl na płótnie, SP w Targowisku

Paulina Majewska lat 9 (pastele olejne), SP w Targowisku

Paulina Majewska lat 9 (pastele olejne), SP w Targowisku

Julia Połtarecka lat 15 (grafika komputerowa), SP w Targowisku

Mateusz  Korbut lat 10 (kolaż-wyklejanka)

Stanisław Kępka lat 9 (pastele olejne), SP w Targowisku
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Realizacja profilaktycznego programu 
antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”

Przedszkole Samorządowe w Kłaju po raz kolejny czynnie włączyło się w realizację Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytonio-

wej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program realizowany był od 01 – 05.02.2021 r. Uczestniczyły w nim 

dzieci 6-letnie. Założeniem programu było wykształcenie u dzie-

ci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których 

inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodzi-

ców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwo-

ści dymu, obejrzały film poznając różne źródła dymu, projektowały 

własny znaczek „Nie pal przy mnie”, rysowały poznane źródła dymu, 

zapoznały się z postacią dinozaura Dinusia.

Anna Chwastek
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Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” 
dla Przedszkolnych Wolontariuszy 

z Grodkowic

W piątek, 12 lutego, podczas obchodów Dnia Świętego Walen-

tego w przedszkolu w Grodkowicach rozstrzygnięto konkurs 

plastyczny „Pomocna dłoń”, który stanowi integralną część 

konkursu pt. „Przedszkolny Klub Wolontariatu” organizowane-

go przez Studium Prawa Europejskiego w którym nasi Przed-

szkolni Wolontariusze biorą aktywny udział.

Do konkursu zgłoszono ośmioro dzieci, których prace oceniane były 

przez jury - Panią Pedagog Katarzynę Mazu, Panią Edytkę Rajską 

oraz Panią Anię Papież-Nowak w trzech kategoriach: kreatywność, 

samodzielność oraz estetyka wykonania pracy.

Niezmiernie miło mi ogłosić laureatów konkursu:

I miejsce: Kacper M.

II miejsce Nikolka J.

III  miejsce Lilianka B.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, dziękując za niezwy-

kłe zaangażowanie i kreatywność.

Przedszkolni Wolontariusze wyrazili zgodę na przekazanie swoich 

prac konkursowych podopiecznym krakowskiej Fundacji ZUPA, 

która ma na celu budowanie relacji i pomoc osobom w kryzysie 

bezdomności. DZIĘKUJEMY!

Justyna Trzaskalska,

koordynator Przedszkolnego Klubu Wolontariusza

Dzień Kobiet w Grodkowicach! 

8 marca - Dzień Kobiet już na stałe wpisał się do szkolnego kalendarza. 
Jak co roku, w naszej szkole z okazji tego święta pojawiają się kwiaty, 
życzenia oraz drobne upominki. W ten wyjątkowy dzień uczennice z klas 
I-III i grup integracyjnych ubrane były w dziewczęce stroje oraz atrybuty 
takie jak: sukienki, kapelusze, szale, torebki i okulary. Dziewczynki pięk-
nie się prezentowały, a w nagrodę każda mała Kobietka dostała słod-
ki upominek. Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o tych nieco starszych, 
którzy nie mogli być z nami w murach szkoły, ale i dla nich również 
czekała miła niespodzianka w postaci bonu na niepytanie. 

W tym szczególnym dniu w imieniu chłopców z naszej szkoły życzymy 
wszystkim Paniom i Koleżankom pogody ducha, spełnienia marzeń, sa-
mych sukcesów w nauce oraz w pracy. 

K. Pokrzywa i K. Mazur

Dzień Babci i Dziadka 
w Grodkowickim Przedszkolu

W dniu 22.02.2021 w naszym Przedszkolu odbyły się występy z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka.

Każda z grup przedszkolnych przygotowała swój indywidualny występ.

Przedszkolaki w uroczystym nastroju wystąpiły przed kamerami, aby 
nagrać krótki film z występu, który był prezentem dla Babć i Dziadków. 
Mali artyści oprócz złożenia życzeń zaprezentowali się również w pięknym 
tańcu. Dzieci przygotowały także okazjonalne laurki i prezenty.

Nauczyciele Przedszkola
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Disco Dance Workshops w Akademii Ruchu

Pod koniec lutego w Szkole Podstawowej w Kłaju odbyły się bardzo energetyzujące warsztaty taneczne. Na zaproszenie 

Akademii Ruchu przyjechała Alicja Łagodzińska, instruktor, choreograf Szkoły Sportowej Gama Dance Team, która prze-

prowadziła treningi w stylu Disco Dance.

 W warsztatach brało udział 78 młodych tancerzy z Akademii Ruchu, którzy przez dwa dni mogli szkolić się, rozwijać i dosko-

nalić swoje umiejętności taneczne. Nasi tancerze trenowali technikę taneczną Disco Dance. Mieli specjalnie przygotowaną 

do wieku ścieżkę wzmacniającą. Mogli uelastyczniać swoje mięśnie za pomocą ciekawego stretchingu oraz pilatesu z elemen-

tami jogi. Uczyli się również choreografii, która była zwieńczeniem naszych warsztatów, pełnych energii, dynamiki i ogromnej 

wiedzy przekazanej przez prowadzącego. Podczas naszego spotkania oprócz techniki Disco Dance pojawiały się elementy ta-

kich styli jak: jazz, taniec klasyczny i akrobatyka. Wszyscy uczestniczy warsztatów otrzymali certyfikaty ukończenia warsztatów. 

Bardzo się cieszymy, że podczas tegorocznego obozu Summer Camp 2021 Akademii Ruchu w Białym Dunajcu będziemy 

mogli spotkać się ponownie na zajęciach z Alą Łagodzińską.

Ewa Lipińska-Glica
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Klub Sportowy Szachownica w V Małopolskiej Lidze Juniorów

Bardzo duża reprezentacja, bo aż 29 naszych uczniów zameldowało się w Wiśniowej, aby rywalizować po bardzo długiej 

przerwie w stacjonarnym turnieju drużynowym. Cieszy fakt, że byliśmy najliczniejszą drużyną i jak też się okazało naj-

młodszą ekipą rozgrywek. Bardzo duża część naszej ekipy to osoby, które nie tak dawno rozpoczęły przygodę z "Królew-

ską Grą".

Niestety nie udało nam się awansować do IV ligi. Nasza najsilniejsza drużyna w składzie: Karolina Serafin, Filip Śleziak, Milan 

Chmielek i Kamelia Chmielek robiła co mogła i walczyła o awans do samego końca, ale nie dała niestety rady bardziej do-

świadczonym drużynom, które w swoich drużynach mieli między innymi medalistów Mistrzostw Polski.

Szachownica


