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3 maj – Dniem Polaków

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po amerykańskiej ustawą regulującą organizację
władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Świętowanie 220. rocznicy jej uchwalenia w kontekście
beatyfikacji Jana Pawła II oraz święta Maryjnego zjednoczyło nas wokół patriotycznych wartości i chrześcijańskiej
tożsamości naszej ojczyzny.

JUSTYNA WALIGÓRA

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru Zespołu Szkół pod kierunkiem Marii
Krawczyk.

220 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja
mieszkańcy gminy rozpoczęli dziękczynnym
nabożeństwem w kaplicy w Targowisku.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny
odprawił ks. Jerzy Ochał. Po jej zakończeniu
patriotyczny pochód, na którego czele
stanęły poczty sztandarowe organizacji
i instytucji oraz wszystkich placówek
oświatowych z terenu gminy
przemaszerował przed Pomnik
Niepodległości w Targowisku.
Tam odśpiewaniem hymnu państwowego
rozpoczęto główną część uroczystości. Kwiaty
przed obeliskiem złożył wójt gminy Zbigniew
Strączek, przewodnicząca Rady Gminy Lucyna
Buczek, wiceprzewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek i Jan Gaj oraz radni, sołtysi,
przedstawiciele organizacji i instytucji
działających na terenie gminy, uczniowie
i dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy gminy.
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończyła
akademia przygotowana przez społeczność

Po występie młodzieży dyrektor Zespołu Szkół
Wiesława Kozień podziękowała wszystkim
osobom zaangażowanym
w organizację uroczystości. W swoim
wystąpieniu wójt Zbigniew Strączek mówił o
jedności działań na rzecz rozwoju naszej
kłajskiej – małej ojczyzny. – Zgoda buduje,
niezgoda rujnuje. To dobitnie widać w historii
Polski – mówił gospodarz gminy.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku. Uczniowie drugiej klasy
Gimnazjum wspólnie ze swoim młodszym
kolegą Mateuszem Golarzem przypomnieli
jak doszło do uchwalenia ówcześnie
najnowocześniejszej w Europie konstytucji.
Młodzi artyści wiernie odtworzyli sytuację
społeczno-polityczną z końca XVIII wieku,
jednocześnie objaśniając na kanwie dialogu
pomiędzy aktorami terminologię
i wydarzenia historyczne. Młodzież stworzyła
program artystyczny w połączeniu
z prezentacją multimedialną pod opieką
nauczycieli Patrycji Winzer oraz Antoniego
Baluka. Swoistej lekcji historii towarzyszył
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Deutsch
Wagen Tour
w Grodkowicach
ANNA KOKOSZKA
11 kwietnia zawitał do Szkoły w
Grodkowicach kolorowy samochód „Teutsch
Wagen Tour „. Dzieci uczestniczyły
w dwugodzinnej lekcji promującej język
niemiecki. Lektor prowadzący zajęcia był
świetnie przygotowany i korzystając
z barwnych pomocy naukowych wciągną
dzieci do wspólnej zabawy. Pokazał
uczniom, że nauka języka obcego może być
ciekawa i wesoła.

Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło akcję
„Deutsch-Wagen-Tour“ patronatem
honorowym.
Patronat medialny: Radio Euro, Echo Miasta.

Nasadzono
340 drzew

Jak założyć firmę –
radzili specjaliści
z Urzędu
Marszałkowskiego
ANGELIKA ŚWIĘTEK
8 kwietnia w godzinach od 9.00 do 14.30
w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj
odbyły się bezpłatne konsultacje
z mieszkańcami gminy na temat możliwości
pozyskania dofinansowania z funduszy
europejskich w zakresie przedsiębiorczości.
Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego udzielali porad
związanych z otwarciem i rozwojem
działalności gospodarczej, szkoleniami
zawodowymi, ochroną środowiska oraz
inwestycjami.
Z konsultacji skorzystało kilkanastu
mieszkańców naszej gminy. Warto wspomnieć,
że były to osoby w różnym przedziale
wiekowym, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

MARTA BZDYL
W ramach udzielonych przez Starostwo
Powiatowe w Wieliczce zezwoleń na
usunięcie drzew z terenu będącego
własnością Gminy Kłaj w miesiącu
kwietniu na terenie gminy nasadzono
340 sztuk drzew. Pragnę w tym miejscu
podziękować wszystkim osobom, dzięki
którym udała się ta akcja m.in. sołtysom
wsi, radom sołeckim i harcerzom.

Bezpieczniej na
stacji kolejowej
w Kłaju
ANGELIKA ŚWIĘTEK

Jednocześnie przypominam wszystkim
mieszkańcom gminy, którzy uzyskali
zezwolenie na usunięcie drzew – „pod
warunkiem posadzenia w zamian za każde
z usuwanych drzew przynajmniej jednego
drzewa z zakrytym systemem korzeniowym,
oraz prawidłowo ukształtowanym pniem
i koroną” – o konieczności zgłaszania
przedmiotowych nasadzeń do Referatu
Ochrony Środowiska miejscowego Urzędu.

fot. Bogdan Czyż

Na wniosek wójta Zbigniewa Strączka Polskie
Koleje Państwowe przeprowadziły prace
zabezpieczające obiekt stacji kolejowej
niedaleko centrum gminy. Zamurowanie
wejścia i okien w obiekcie niewątpliwe
przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa
w obszarze tej nieruchomości.
Warto przypomnieć, iż w 2014 roku PKP Polskie
Linie Kolejowe planują zakończenie projektu
przebudowy odcinka trasy kolejowej pomiędzy
Podłężem a Bochnią. Modernizacja linii kolejowej
ma na celu znaczne skrócenie czasu przejazdu
pomiędzy Krakowem a Rzeszowem.

fot. JW
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Akcja trwa od kwietnia 2009 roku. Pięć
samochodów z logo projektu odwiedza w całej
Polsce szkoły, przedszkola, centra edukacyjne
i uczelnie. Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”
skierowany jest do uczniów, rodziców,
dyrektorów szkół oraz osób odpowiedzialnych
za edukację.
Celem projektu jest, aby wizyty „DeutschWagen-Tour” stały się źródłem inspiracji dla
nauczycieli i przyczyniły się do wzrostu
motywacji wśród uczniów, a wkonsekwencji
zapewniły stabilniejszą pozycję języka
niemieckiego w polskim systemie nauczania.
Doświadczenia z innych krajów, pokazują, że
dzięki podobnym inicjatywom zwiększyło się
zainteresowanie językiem niemieckim oraz
wzrosła liczba osób uczących się języka
niemieckiego jako języka obcego.
Projekt „Deutsch-Wagen-Tour” nabiera
szczególnego znaczenia w kontekście
decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej
dotyczącej wprowadzenia od września 2009 r.
obowiązkowego drugiego języka obcego
w pierwszej klasie gimnazjum. Profesjonalnie
przygotowani lektorzy prowadzą
niekonwencjonalne zajęcia lekcyjne,
współorganizują dni otwarte, uczestniczą
w projektach językowych i spotkaniach
z rodzicami. Poprzez gry, zabawy i konkursy
lektorzy zachęcają do poznawania języka
niemieckiego i kultury naszego zachodniego
sąsiada.
Uczestnicząc w aktywnościach „DeutschWagen-Tour” uczniowie mają dodatkową
możliwość praktycznego zastosowania języka
niemieckiego.
Samochody „Deutsch-Wagen-Tour”

wyposażone są w różnego rodzaju pomoce
naukowe, podręczniki, płyty z muzyką, gry
oraz gadżety, które lektorzy wykorzystują
podczas zajęć lub przyznają uczniom
w formie nagród.
Stałymi punktami postojowymi samochodów
są następujące miasta: Poznań, Wrocław,
Kielce, Lublin i Olsztyn.
Realizacja projektu Deutsch- Wagen- Tour
w Polsce stała się możliwa dzięki
finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Projekt realizują: Goethe-Institut, Ambasada
Niemiec w Warszawie, Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD)
oraz pozostali Partnerzy.
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Zbigniew Fic –
nowym
sekretarzem
gminy
JUSTYNA WALIGÓRA
Od 4 maja obowiązki sekretarza gminy Kłaj
pełni Zbigniew Fic. Nowego sekretarza
wyłoniono w drodze konkursu. Zbigniew Fic
jako jedyny zgłosił swoją aplikację do naboru
na urzędnicze stanowisko.
Wymagania, jakie stawiano kandydatom to m.in.
co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym
stanowisku urzędniczym oraz znajomość
przepisów prawa regulujących prace jednostki
samorządu terytorialnego a także zdolności
organizacyjne, umiejętność zarządzania,
skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
samodzielność i kreatywność.
– Dziękuję wójtowi i jego pracownikom za życzliwe
przyjęcie. Jestem zaszczycony mogąc pracować dla
kłajskiego samorządu. W służbie mieszkańcom
będę starał się wspierać działania wójta.
Wykorzystując swoje doświadczenie chciałbym
przyczynić się do rozwoju i poprawy warunków
życia w gminie – zapowiada Zbigniew Fic.
Zbigniew Fic urodził się w 1954 roku w Krakowie.
Nowy sekretarz gminy jest absolwentem Wydziału

Wywrotki
rujnują asfalt
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JUSTYNA WALIGÓRA
W 2010 samorząd gminy Kłaj zawarł umowę
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad dotyczącą wydzierżawienia części
lokalnych traktów. Na czas budowy autostrady
A4 GDDKiA wydzierżawiono trzy ulice: Kościelną
i Cmentarną w Kłaju oraz Ostrą w Targowisku.
Zgodnie z warunkami umowy po realizacji
inwestycji te drogi mają być przez GDDKiA
doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia
budowy.
Mimo precyzyjnego określenia ciągów
komunikacyjnych, które mogą być eksploatowane
podczas budowy autostrady, permanentnie
obserwuje się ruch samochodów ciężarowych na
trasach, które nie były projektowane do
przenoszenia takich przeciążeń. Kłajowski urząd
wylicza, że chodzi przede wszystkim o drogę
powiatową 2006 K Szarów-Damienice oraz trakty
w Kłaju i Targowisku. Wskazany obszar
komunikacyjny jest wyposażony w znaki

Inżynierii
Mechanicznej
i Robotyki
krakowskiej
Akademii
GórniczoHutniczej oraz
Politechniki,
gdzie ukończył
studia
podyplomowe
na Wydziale
Centrum
Szkolenia
i Organizacji
Systemów
Jakości, kierunek Zarządzanie
i Organizacja w Jednostkach Samorządowych
i Podległych. W latach 90 był dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Przebieczanach (gm. Biskupice)
a następnie w Sierczy (gm. Wieliczka). Od 2010
roku i w latach 1998-2002 radny powiatu
wielickiego. Przed wyborem na wójta gminy
Biskupice kierownik Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta i Gminy Wieliczka. W ciągu jedenastu lat
kierowania samorządem skutecznie pozyskiwał
dofinansowanie na liczne przedsięwzięcia
inwestycyjne – m.in. z programów SAPART,
PROW, ZPORR, SPO, FOGR, MRPO, WFOŚiGW,
MSWiA. W trakcie jego kadencji Biskupice na
podstawie rankingu Rzeczypospolitej znalazły
się wśród 100 najlepiej rozwijających się gmin
wiejskich Polski oraz nagrodzono je za najlepszą
stronę internetową Małopolski w kategorii gmin
wiejskich.
Szczęśliwie żonaty, ojciec 28-letniej Małgorzaty.
Miłośnik turystyki pieszej i rowerowej. Jego
hobby to architektura krajobrazu oraz
pielęgnacja ogrodu.

ograniczające tonaż pojazdów.
Mieszkańcy i samorządowcy żalą się że gminne
drogi są rozjeżdżane przez ciężarówki, a stan ich
nawierzchni pogarsza się bardzo szybko. Sprawę
komentuje wójt Zbigniew Strączek. – Walczymy
o ukrócenie tych praktyk. Na bieżąco
wystosowywane są pisma do wykonawcy
inwestycji i organizowane spotkania
konsultacyjne. O pomoc w tej sprawie prosimy
również policję, która praktycznie codziennie
karze mandatami kierowców łamiących prawo.
Robimy wszystko, co w naszej mocy aby
rozwiązać ten problem.

Podziękowania
Wszystkim darczyńcą składamy serdecznie
podziękowania za przekazanie 1 % podatku
na rzecz Stowarzyszenia

„Życzliwa Dłoń”
Przekazane środki pozwolą nam na
dofinansowanie działalności statutowej
Stowarzyszenia oraz przyczynią się do
niesienia dalszej pomocy potrzebującym.
Zarząd Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”

?

Pytanie
do Wójta
Od 1 marca mieszkańcy gminy płacą
wyższe rachunki za kanalizację. Co
wpłynęło na wzrost tej opłaty?
Uchwalając budżet gminy Kłaj Rada
Gminy postanowiła ze względów
oszczędnościowych nie dofinansowywać
odbioru ścieków. Wzrost cen wynika
zatem z braku tego dofinansowania a nie
ze wzrostu cen funkcjonowania systemu
odprowadzania ścieków. Przypomnijmy,
do tej pory do każdego metra
sześciennego dopłacano 1, 16 zł. W skali
roku była to kwota 150 tys. zł. Stawka
pozostała zatem ta sama – 5,57 zł.
(netto) – jednak bez dopłaty. Ze względu
na wzrost podatku VAT, aktualnie
posiadacze kanalizacji płacą brutto
6,02 zł. za metr sześcienny.
Warto zaznaczyć, że w poprzednim
montażu finansowym mieszkańcy nie
posiadający kanalizacji dopłacali do
kosztów jej funkcjonowania, jakie
ponosili jej posiadacze. W obecnej
sytuacji każdy płaci za siebie, co jest
dużo bardziej sprawiedliwe.

Piknik
Wiosenno –
Świąteczny
WYCHOWAWCY Z „JASKÓŁKI”
19 kwietnia 2011 roku wychowankowie
„Jaskółki” w Szarowie po raz kolejny
uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z Krakowa.
Na terenie Klubu Sportowego Prądniczanka,
dzieciaki z różnych świetlic spotkały się
w „świecie magii, iluzji iczarów”.
Wszystkie dzieci z chęcią brały udział w grach,
zabawach i zawodach sportowych, zdobywając
atrakcyjne nagrody. Dobra pogoda, świetna
atmosfera doskonale dopełniały radość, jaka
towarzyszyła i dzieciom i wychowawcom.
W przerwie zabawy na wszystkich uczestników
czekał pyszny poczęstunek. Szczęśliwi
i zadowoleni, ze zdobytymi nagrodami wróciliśmy
do „Jaskółki”. Zarówno dzieci i wychowawcy miło
wspominają ten dzień.
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Remont mostu w Łężkowicach
JUSTYNA WALIGÓRA
Już wkrótce most w Łężkowicach będzie w pełni przystosowany do ruchu
komunikacyjnego. Wysłużona konstrukcja dodatkowo uszkodzona podczas minionych
powodzi nadawała się do rozbiórki. Podczas powodzi w 2010 roku zostały podmyte
kamienno-betonowe przyczółki. W wyniku czego nastąpiło nierównomierne osiadanie
konstrukcji.
Wójt gminy Zbigniew Strączek podpisał umowę z Firmą Usługowo-Handlową – Franciszek
Kowalczyk z Łętowni dotyczącą odbudowy mostu na potoku Łężkowiec. Wykonawcę wyłoniono
w drodze przetargu. Kosztorys inwestycji zaplanowanej w okresie od 10 maja do 31 sierpnia
opiewa na kwotę ponad 127 tys. zł. Przypomnijmy gmina Kłaj pozyskała wsparcie finansowe na
usuwanie skutków powodzi. Kłaj z rządowych pieniędzy – 100 tys. zł – na usuwanie klęsk
żywiołowych skorzysta po raz pierwszy.
– Most w Łężkowicach zyska zupełnie nową konstrukcję i nawierzchnię. Część nośną stanowić
będzie pięć elementów żelbetowych, prefabrykowanych w kształcie ramy. Po obu stronach
mostu zostaną zamontowane bariero-poręcze – mówi o inwestycji kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej Aleksander Kaczmarek. W sąsiedztwie samego obiektu na długości
około 50 m zostanie wzmocnione dno oraz skarpy przy potoku. Przebieg robót nie będzie
uciążliwy pod względem komunikacyjnym.

Dodatkowe
roboty na
oczyszczalni
RADOSŁAW BIELAK
Wartość robót dodatkowych związanych
ze zmianami w technologii, montażem
dodatkowych urządzeń i instalacji
niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania a w efekcie podnoszących
standard obiektu oczyszczalni wyniesie:
1 218 040,88 zł.

O szczegółach
skateparku –
będzie gdzie
poszaleć
JUSTYNA WALIGÓRA
Rolkarze, deskorolkowcy i rowerzyści będą
mieli, gdzie poszaleć. Zaprojektowany na
260 metrów kwadratowych skatepark już
niebawem stanie w parku przy budynku
Urzędu Gminy.
Miłośnicy ekwilibrystyki na deskorolkach będą
mogli korzystać z minirampy (5), dwóch
urządzeń typu grand –box (1,2), prostej
poręczy (4) oraz ławki (3).
Urządzenia zostaną wykonane z metalu
i wykończone sklejką. Nawierzchnia
skateparku zostanie wyłożona specjalną matą
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Perspektywiczny widok 3D elementów skateparku

z tworzywa sztucznego, amortyzującą upadki.
– Urządzenia są już zamówione. Termin
zakończenia prac przewidziany jest do końca
sierpnia, ale mam nadzieję, że będzie to
wcześniej - zapowiada wójt Zbigniew
Strączek. „Wyczynowa” inwestycja przebiega
w ramach modernizacji centrum Kłaja
współfinansowanej przez Unię Europejską.

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłaju
składa serdeczne podziękowania

Państwu
Zofii i Jerzemu Łysek
prowadzącym zakład cukierniczy w Kłaju
za ufundowanie i przekazanie
wypieków świątecznych dla podopiecznych Ośrodka.
Bogdan Czyż
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Termin zakończenia realizacji robót
podstawowych przy realizacji rozbudowy
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Targowisko może zostać przesunięty na
dzień 31.08.2011r. z uwagi na konieczność
wykonania robót zamiennych i dodatkowych
wiążących się bezpośrednio z zakresem
umowy podstawowej. W związku
z podpisaną umową o dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji Gmina Kłaj
wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego o zgodę na
przesunięcie terminu realizacji. Konieczna
będzie aktualizacja dokumentacji
i podpisanie aneksu o dofinansowanie.
Ponadto na niezbędne roboty dodatkowe –
w oparciu o protokoły konieczności spisane
w 2009 i 2010 roku, podczas realizacji
projektu oraz kosztorys tych robót –
podpisana zostanie umowa dodatkowa
z wykonawcą. Termin zakończenia prac
ustalony został na dzień 31.12.2011r. Wartość

robót dodatkowych związanych ze zmianami
w technologii, montażem dodatkowych
urządzeń i instalacji niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania a w efekcie
podnoszących standard obiektu oczyszczalni
wyniesie: 1 218 040,88 zł.
W wyniku powyższych zmian zaktualizowany
został harmonogram rzeczowo-finansowy
niezbędny do prawidłowego rozliczenia
inwestycji przez Instytucję Zarządzającą
MRPO.

Stan obiektu przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych
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209 tys. zł. na Małe Projekty
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Biuro Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy
W dniach od 15 do 31 marca Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy
przeprowadziła nabór wniosków na „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągniętych celów tej osi. Kwota pomocy
przewidziana w ramach tegorocznego naboru z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wynosiła 209 000,00 zł.
Nabór wniosków na „Małe projekty” cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów.
Szczególnym zainteresowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wykazały się gminy, stowarzyszenia
w tym Ochotnicze Straże Pożarne a także po raz pierwszy osoby fizyczne. Poniżej prezentujemy listę ocenionych
wniosków według liczby uzyskanych punktów:
1. Operacja: Jubileusz 750-lecia Kłaja – impreza plenerowa
2. Operacja: Mała architektura ogrodu przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa
3. Operacja: „Mały karateka – zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru Gmin
Niepołomice i Kłaj”
4. Operacja: Trasa narciarstwa biegowego na terenie Puszczy Niepołomickiej
5. Operacja: „Mali ratownicy”– zajęcia edukacyjne dla młodzieży z Gminy Kłaj
6. Operacja: Remont zabytkowego Opactwa Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
7. Operacja: Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Woli Batorskiej
8. Operacja: „Szkoła futbolu”– organizacja zajęć rekreacyjno sportowych oraz propagowania aktywnego trybu
życia wśród dzieci
9. Operacja: Budowa placu zabaw przy Zespole szkół Ogólnokształcących w Brzeziu
10. Operacja: Organizacja Festiwalu „Muzyka w Pałacu Żeleńskich”
11. Operacja: Nagranie i wydanie płyty pt. „Pieśni Władysława Żeleńskiego”

SAMODZIELNOŚĆ maj 2011

Łączna kwota pomocy operacji mieszczących się w limicie przyznania pomocy wyniosła 200 766,17 zł.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2011 odbędą się nabory na następujące działania:
II kwartał – „Odnowa i rozwój wsi” – kwota pomocy to 615 000,00 zł
III kwartał – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – kwota pomocy to 80 000,00 zł
IV kwartał – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – kwota pomocy to 80 000,00 zł
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy do kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
Wspólnota Królewskiej Puszczy. Biuro znajduje się w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 i jest czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt z Biurem możliwy jest również pod numerem
telefonu 12 376 48 57 lub adresem mailowym biuro.lgd@niepolomice.com. Zapraszamy również do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.lgd-krolewska-puszcza.pl
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Jak realizujemy politykę
bezpieczeństwa w ZSO
w Targowisku
KOORDYNATORZY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA
BEATA BIERNAT, ANTONI BALUK
W tym roku mijają dwa lata od momentu uzyskania przez naszą szkołę zaszczytnego
Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 13 maja 2011roku przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej Policji dokonają audytu naszej szkoły oceniającego działania
dotyczące bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich dwóch lat i zadecydują, czy
otrzymamy certyfikat bezpieczeństwa na następne pięć lat.
Jako koordynatorzy szkolni do spraw
bezpieczeństwa chcielibyśmy krótko przedstawić
niektóre nasze osiągnięcia w tym temacie;
–nadal współpracujemy z naszymi
dotychczasowymi partnerami, ale też udało się
pozyskać nowych do współpracy, są to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, Poradnia PsychlogicznoPedagogiczna w Wieliczce, Sanepid,
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kłaju.

W obszarze alternatywne sposoby spędzania
wolnego czasu;
– rozszerzenie dla uczniów oferty kół
przedmiotowych,
– udział uczniów zdolnych w programie

W najbliższych latach prowadzenia projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
w naszej szkole chcielibyśmy kontynuować
owocną współpracę z dotychczasowymi
partnerami oraz prowadzić większość
dotychczasowych działań we wszystkich
przewidzianych obszarach.
Szczególnie zamierzamy rozwinąć i poszerzyć te
działania, które na podstawie rozpoznania
sytuacji w szkole i środowisku uznaliśmy za
priorytetowe:
– promowanie wśród dzieci i młodzieży
zdrowego stylu życia,
– działania mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa naszych uczniów na drogach,
– rozszerzenie wśród uczniów i rodziców
profilaktyki dotyczącej używania dopalaczy,
alkoholu i narkotyków przez młodzież,
– wprowadzenie do programu nauczania
gimnazjum przedmiotu „Edukacja dla
bezpieczeństwa”,
– szerokie uczestnictwo uczniów naszej szkoły
w programach unijnych,
– nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołą
na Ukrainie lub Słowacji,
– modernizacja i rozbudowanie monitoringu
zewnętrznego szkoły,
– dokończenie wymiany infrastruktury sportowej
na boisku szkolnym,
– rozwinięcie promocji programu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa wśród uczniów
rodziców i środowiska lokalnego.
Jesteśmy przekonani, że zdecydowaną większość
naszych zamierzeń w ramach ZPB uda się nam
sprawnie zrealizować, gdyż bezpieczeństwo
uczniów w szkole to priorytet naszej działalności
wychowawczej.

Weryfikacja
danych
podatkowych
KATARZYNA PIOTROWSKA-RYŚ
,
Inspektor ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy
Kłaj
W związku z prowadzoną
weryfikacją danych podatkowych
zgłaszanych przez podatników
(właścicieli budynków) z danymi
wynikającymi z Ewidencji Gruntów
i Budynków (prowadzoną przez
Starostę Powiatu Wielickiego) oraz
wezwaniami Wójta Gminy Kłaj tych
podatników u których występują
rozbieżności, uprzejmie informuję,
że podstawę opodatkowania
w przypadku budynków stanowi
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613) jego powierzchnia
użytkowa.
Za powierzchnię użytkową
budynku lub jego części uważa się
(art. 1a pkt. 5 cytowanej wyżej
ustawy) powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach,
z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów
dźwigowych; za kondygnację
uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny
i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich
części oraz część kondygnacji
o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
zalicza się do powierzchni
użytkowej budynku w 50%, a jeżeli
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m,
powierzchnię pomija się.
Wyrażam nadzieję, że informacje
te rozwieją Państwa wątpliwości
i usprawnią ponowne pomiary
posiadanych budynków.
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Wśród wielu zadań dotyczących bezpieczeństwa
realizowanych w bieżącym roku szkolnym
w obszarze edukacji, profilaktyki
i budowania postaw do najistotniejszych
należą:
– we współpracy z Sanepidem udział uczniów
naszej szkoły w programach edukacyjnych:
„Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Nie pal
przy mnie proszę” – 5-godzinne zajęcia
warsztatowe,
– we współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie uczestnictwo naszych
uczniów gimnazjum w cyklu zajęć dotyczących
profilaktyki uzależnień, sposobów radzenia
sobie ze stresem oraz zagrożeń dla młodzieży
w aspekcie uzależnienia od alkoholu,
narkotyków oraz innych środków
psychoaktywnych,
– we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Wieliczce udział uczniów gimnazjum
w prelekcjach na temat: zasad współżycia
społecznego, odpowiedzialności prawnej
nieletnich za czyny karalne, konsekwencji
prawnych nadużywania alkoholu i narkotyków
przez nieletnich,
– udział naszej szkoły w programie „Szkoła bez
przemocy”,
– uczestnictwo uczniów w małopolskiej akcji
„Odblaskowa szkoła”,
– diagnoza problemu narkotyków i dopalaczy
wśród naszej młodzieży, opracowanie wyników
ankiet i przedstawienie ich nauczycielom
i rodzicom.

„Diament”
– szerokie uczestnictwo uczniów naszego
gimnazjum w projekcie unijnym; „Pracuję na
swój sukces”
– udział uczniów klasy I w projekcie unijnym;
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą
do sukcesu”
– założenie w szkole drużyny i rozwój aktywności
uczniów w ramach ZHP.
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Nie lękajcie się,
Ja dalej będę nad wami
czuwał - teraz jako patron
wszystkich Polaków

SAMODZIELNOŚĆ maj 2011

„Szukałem was, a wyście do mnie przyszli”,
szukałem was 26 lat, cały swój czas”.
Te słowa cisnęły mi się na usta, kiedy przed sześciu laty śledziłam wydarzenia związane
z pogrzebem Jana Pawła II. Przybyli wszyscy - wierzący i niewierzący, z najdalszych
zakątków ziem, by złożyć pośmiertny hołd Wielkiemu Papieżowi.
„Szukałem Was”...tych słów już nie usłyszymy, My czujemy je w bólu
i głębokiej rozterce. To, tak, jakbyśmy czytali w otwartej Biblii, spoczywającej na trumnie
Jana Pawła II. Otwartej i trzepoczącej stronami tam i z powrotem. Bo nasz Papież i po
śmierci, choć sam już mówić nie mógł, to z pomocą sił przyrody zachęcał nas do czytania
i wracania do Biblii. Gdyby mógł to by powiedział :
„PATRZCIE WSZYSCY, TO JEDYNA DROGA I NIĄ PODĄŻAJCIE”.
Minęło 6 lat – uroczystości beatyfikacyjne zakończone. Emocje powoli opadają
i dlatego dziś, na spokojnie, każdy człowiek, a szczególnie Polak powinien zadać sobie
pytanie: KIM BYŁ DLA MNIE PAPIEŻ – JAN PAWEŁ II?
Wiemy, że cechowała go dobroć, pokora, dar zjednywania sobie ludzi oraz silny
magnetyzm. Wiemy, że żył tak, jak sam nauczał. Kochał wszystkich ludzi bez wyjątku.
W każdym człowieku widział boską istotę. Dążył do pojednania narodów i religii. Ciśnie
mi się jednak na usta pytanie, kim był ten człowiek, który w 1979 r. podczas pielgrzymki
do Polski z wielką mocą i majestatem wołał: „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI
OBLICZE ZIEMI- TEJ ZIEMI”
I wysłuchał dobry Bóg wołania sługi swego i zesłał w świecie zmiany ratujące nas od
najgorszego.
Kim był ten człowiek, którego słuchały nawet Niebiosa?, który nie wahał się narazić
życie i zdrowie, aby nieść swoje posłannictwo nawet do walczących narodów na
Bałkanach, Ameryki Południowej czy Afryki?
On nie bał się, bo był człowiekiem mocnej wiary, człowiekiem, który zaufał Matce
Bożej, oddał się Jej cały pod opiekę i poprzez jej wstawiennictwo zdążał do Boga.
Realizował naukę Chrystusa, który w dniu zesłania Ducha Św. zwrócił się do Apostołów
tymi słowami:
„IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY” i ruszył w świat i nauczał
wszystkie narody. Kim więc był?
Według mnie był trzynastym Apostołem, którego dobry Bóg po upływie 2000 lat
powołał na papieski tron, aby w nas na nowo wskrzesić i umocnić wiarę, nadzieję i miłość.
Był Papieżem, który cierpieniu nadał nowy wymiar. Był BOŻĄ ISKRĄ przepowiedzianą
przez św. Faustynę. Iskrą, którą zapalił na ołtarzu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Iskrą, która ma wyjść z Polski i rozszerzyć się na cały świat.
Nie sposób dzisiaj podsumować wszystkich dokonań tego Wielkiego Papieża.
On sam czuł, że nie wszystko mu się udało za pełnego znoju i cierpienia życia. Ale co było
niemożliwe za życia, dokonał po śmierci. I trzeba było aż najwyższej ofiary, żeby zaciekli
wrogowie podali sobie ręce.
CZY TO NIE JEST ZNAK CZASU?
Czy przekroczenie progów świątyni innych religii i uczestnictwo w ich obrzędach nie
jest znakiem czasu? Był więc nasz polski Papież „Znakiem Czasu” podarowanym nam
przez Boga, abyśmy mogli bardziej otworzyć się na drugiego człowieka, byśmy mu byli
bratem.
Jego słynne słowa „NIE LĘKAJCIE SIĘ” niech stanowią motto każdego chrześcijanina.
One pozwolą mu wypłynąć na głębokie wody naszej wiary. One pozwolą nam otworzyć
drzwi Chrystusowi i w większej mierze realizować jego nauczanie.
Te słowa mają wymiar ponadczasowy.
I krótka konkluzja:
Bóg wszystko może, a Polak potrafi.
Anna Konieczna

Dzięki Ci o Boże
Jezus zlecił Polakowi
By Piotrowy objął tron
Sam Bóg Ojciec też się zgodził,
By z narodu syna wziął.
Wielka radość z woli Boga
Od Poznania do Krakowa
Naród polski modły wznosi
I dziękuje, że uprosił.
I duch święty sprawia cud
Że odnawia polski lud
Za Polaka w Rzymie trud
Niknie w Polsce twardy lód.
Lud w świątyniach się gromadzi
Na modlitwach z Bogiem radzi
Ufny w siły ducha swego,
Bo Papieża ma swojego.
Świat się patrzy ze zdziwieniem
Że Bóg zajął się plemieniem
Że Ojczyzna i stolica
Odnawiają swoje lica.
Żyj nam długo Janie Pawle
Prowadź ludy naszej ziemi
Niech duch wieje w dobre żagle
I lud Boży w lepszy zmieni.
Dziękujemy Ci o Boże
Za ten wielki świata cud
Że Maryja prosić może
Za znękany Polski lud.

Znękany
Dn.16.12.78 r.
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Niezwykła wystawa i kiermasz
świąteczny
KRYSTYNA GIERAT
Spotkanie stworzyło możliwość poznania twórczości ludzi borykających się w swoim życiu z różnymi problemami, ludzi
niepełnosprawnych, o różnych dysfunkcjach, w różnym wieku, którzy tak jak inni rozwijają swój potencjał twórczy.
15 kwietna w naszej Gminnej Izbie Regionalnej zapanowała świąteczna
atmosfera. Ściany i stoły sali wypełniły prace podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu.
Oglądający wystawę mogli podziwiać ich twórczość plastyczną
i rękodzieło: obrazy, witraże, hafty, wyroby ceramiczne, oryginalną
biżuterię, serwety i torby wykonane szydełkiem. Dominującym
akcentem były przepiękne stroiki i karty świąteczne. Zachwyt
wzbudzała różnorodność technik, autentyzm, wspaniałe barwy.
Spotkanie stworzyło możliwość poznania twórczości ludzi
borykających się w swoim życiu z różnymi problemami, ludzi
niepełnosprawnych, o różnych dysfunkcjach, w różnym wieku, którzy
tak samo jak inni rozwijają swój potencjał twórczy.
Ta wystawa to efekt działalności wspaniałych ludzi pracujących
w Środowiskowym Domu Samopomocy: dyr. Eweliny Makowieckiej
–Sieńko, terapeutów: Moniki Janioł, Moniki Kowal, Andżeliki Mleczko,
Edyty Sieńko, Kamili Skrzypek, Agaty Stelmach – Zachłowskiej, która
prowadzi pracownię ceramiki i innych.
Ich działania skoncentrowane są na wszechstronnej pomocy
podopiecznym Ośrodka.
W Domu Samopomocy funkcjonują pracownie: kulinarna,
plastyczna, rzemiosł różnych – nauka tkania, hafciarstwo, rzeźbienie,
robótki ręczne. Jest także rehabilitacja, aerobik, aikido, biblioterapia,
muzykoterapia, zajęcia edukacyjne, projekcje filmów, teatrzyki,
wyjazdy do kina, teatru, na basen, wycieczki krajoznawcze.
Podopieczni Ośrodka biorą udział w różnego rodzaju imprezach,
festiwalach, piknikach, warsztatach artystycznych.
Na podkreślenie zasługuje bardzo prężnie działające
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”
w Brzeziu, którego prezesem jest Pani Janina Pucharska. Członkowie

fot. Anna Kokoszka

W przygotowywaniu świątecznych ozdób
pomagali rodzice i nauczyciele.
W ten sposób chcieliśmy zaangażować całe
rodziny do udziału w pracy na rzecz szkoły
oraz zintegrować lokalne środowisko.
Kilkutygodniowa praca dzieci nie poszła na
marne. Ich produkty cieszyły się olbrzymim
zainteresowaniem. Pisanki i stroiki znikały ze
stolików w błyskawicznym tempie. Kiermasz
za nami a my już mamy pomysły na następne
ciekawe wydarzenia.

Serdeczne wyrazy wdzięczności

ANNA KOKOSZKA

dla koleżanek i kolegów
Wielkanocne zajączki, kolorowe pisanki,
palmy i stroiki można było kupić
12 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach. Zebrane pieniądze
przeznaczone zostaną na najpilniejsze
szkolne potrzeby.

z Urzędu Gminy Kłaj
za okazane wsparcie i pomoc.
fot. Anna Kokoszka

Dariusz Pilch
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Wielkanocny
kiermasz
w Grodkowicach
- baranki,
pisanki i kartki

Stowarzyszenia z dużym zaangażowaniem współpracują i pomagają
placówce w realizowaniu tej wspaniałej idei, której celem jest niesienie
pomocy najbardziej potrzebującym, słabym, pokrzywdzonym przez los.
Wystawa w GIR połączona była ze sprzedażą prezentowanych prac.
Mieliśmy okazję chociaż w drobnym stopniu pomóc placówce, która
wymaga wielu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych. Sądzę, że takie
wystawy i kiermasze wejdą na stałe do kalendarza imprez
organizowanych przez Izbę Regionalną.
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„Wiosna pachnie
majem”…
Po nerwowym dniu warto oddać się zajęciom
w przydomowym ogrodzie. Intensywny ruch, który
towarzyszy kopaniu ziemi, grabieniu skoszonej trawy
sprawia że, w mózgu wydzielają się endorfiny, tzw.
hormony szczęścia. Dzięki nim uspokoisz się i uporasz ze
stresem. Poza tym gdy się dotlenisz, pozbędziesz się bólu
głowy wywołanego stresem.
Praca w ogrodzie, obcowanie z naturą uczy
systematyczności i cierpliwości. Musisz przecież poczekać
na owoce swojej pracy. To również świetna odskocznia od
problemów codzienności. Dłubanie w ziemi pozwala się
zrelaksować i zapomnieć o kłopotach. Gdy planujesz co
i gdzie posadzić, zapewniasz gimnastykę swemu mózgowi.
Naturalne, z własnej uprawy
Naturalne owoce i zioła, które sama wyhodujesz, są
zdecydowanie zdrowsze od tych kupowanych
w supermarkecie. Przy ich uprawie musisz jednak spełnić
pewne warunki. Najważniejsze, by ogródek lub działka nie
znajdowały się w pobliżu drogi szybkiego ruchu, lub
autostrady. Wtedy masz pewność, że na Twoich roślinach
nie osiądą ołowiane wyziewy z rur wydechowych
samochodów. Aby jarzyny były ekologiczne, nie możesz
stosować do ich uprawy chemicznych nawozów. Najlepszy
jest kompost naturalny, lub obornik. Rośliny wyhodowane
na takim podłożu są zdrowe i świetnie nadają się na
przetwory.

Warto wiedzieć
- warto przeczytać
Prosto z krzaka
Najlepsze i najzdrowsze są owoce świeże. Korzystajmy
z sezonu i delektujmy się truskawkowymi deserami.
Koniecznie też zostawmy coś na długie zimowe wieczory
– np. kilka słoiczków z konfiturami.
Jeśli jesteście wielbicielami truskawek, pamiętajcie o kilku
zasadach. Po pierwsze, owoce najpierw się płucze, potem
odsącza, a na końcu usuwa z nich szypułki. Dzięki temu
w czasie mycia nie nasiąkają wodą, zachowują kształt
i aromat. Po drugie, umytych truskawek nie należy zbyt
długo przechowywać. Trzymane w temperaturze
pokojowej, a nawet w lodówce szybko się psują. Po
trzecie, jeżeli zdarzy się wam kupić nierównomiernie
dojrzałe owoce, pozostawcie je na jeden dzień
w przewiewnym miejscu, np. na balkonie. W tym czasie
całe ładnie się zaczerwienią i będą słodsze.
Nowalijki; czy są bezpieczne?
Uważa się że, po zimie koniecznie trzeba odbudować
zapasy witaminowo- mineralne, a nowalijki świetnie się
w tej roli sprawdzają. Przyda się nam wiedza na temat
warzyw, które nie wchłaniają dużych ilości nawozów,
a tym samym nie zagrażają organizmowi. Należą do nich:
młoda marchew, pomidory, cebula, ziemniaki, pieczarki,
seler, brokuły i korzeń pietruszki. Z kolei te, które są
bardziej podatne na kumulację szkodliwych substancji, to:
szczypiorek, sałata, rzodkiewka, buraki czerwone, kapusta
pekińska, szpinak oraz kalarepa. I to na te nowalijki trzeba

Środowiskowe Domy w Brzeziu, Niepołomicach
i Tomaszkowicach postawiły na Swoich Podopiecznych!

SAMODZIELNOŚĆ maj 2011

Koordynator Elżbieta Latos
Od marca Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” (prowadzące
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu) w partnerstwie ze Środowiskowym Domem
Samopomocy w Niepołomicach i Środowiskowym Domem Samopomocy w Tomaszkowicach
realizuje projekt „Stawiam na siebie”.
W ramach projektu ŚDS Brzezie pozyskał platformę przyschodową dla swoich podopiecznych. Została
zaadoptowana, wyremontowana sala rehabilitacyjna oraz bogato wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny
(bieżnie, rowerek, drabinki, lustra, masaże, itp.). W projekcie zaplanowano poradnictwa (psychologiczne
i psychiatryczne), zajęcia rehabilitacyjne, szkolenia (savoir-vivre, kosmetyczne, z autoanalizy), treningi
(z komunikacji interpersonalnej, jak radzić sobie ze stresem, budowania pewności siebie), doradztwo
zawodowe, poradnictwo prawne, szkolenie aktywnego poszukiwania pracy, kursy udoskonalające, staże
wspierane oraz wyjazdy usamodzielniające (wyjazdy 3 dniowe, pikniki, bale, wyjazdy do ośrodków
kultury). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

uważać najbardziej. Warunkiem nabycia nowych
warzyw powinno być uprzednie sprawdzenie źródła ich
pochodzenia. Najbezpieczniej jest nabywać nowalijki od
sprawdzonych producentów. Alternatywę stanowią
zakupy w sklepach z ekologiczną żywnością, do których
trafiają nowalijki z gospodarstw, których gleba i płody
rolne poddawane są kontroli. Z pewnością nowalijek nie
powinno się nabywać ze straganów, oraz targów
zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych ulic. Młode
warzywa niczym gąbka chłoną z gruntu nie tylko
substancje odżywcze, ale też zanieczyszczenia. Nie
powinno się ich zatem spożywać ze skórką. Co więcej
przed obraniem należy je dokładnie opłukać pod
bieżącą wodą. Każdorazowo warto odcinać z młodej
rośliny zielone fragmenty przy liściach (marchew,
pietruszka) , oraz na powierzchni (bulwa ziemniaka).
Z młodej kapusty warto usunąć wierzchnie liście i głąb –
to miejsce kumulowania się azotanów. Z nowalijkowego
koperku odrzucamy grube łodyżki, bo tam mogą
gromadzić się duże ilości pestycydów. Młode
rzodkiewki, przed zjedzeniem najlepiej dobrze
wypłukać, a pozbawione ogonków namoczyć w zimnej
wodzie przez 15 minut.
Zdrowych plonów z przydomowych ogródków,
życzy
Koło Gospodyń Kłaj
M.S.

SPORT
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Kłaj triumfuje
w piłce ręcznej
WOJCIECH WILK
Sukcesem zakończył się udział drużyny chłopców z Kłaja
w powiatowych zawodach w piłkę ręczną. Po ciężkich bojach,
po raz kolejny mistrzem powiatu jest ekipa z terenu gminy Kłaj
(w zeszłym roku I miejsce wywalczyli chłopcy z Szarowa).
fot. Kaczmarczyk Piotr

Dzięki tej wygranej w przyszłorocznych zawodach (podobnie jak
w tegorocznych), gmina Kłaj będzie mogła wystawić dwie najlepsze
drużyny.
Nie gorzej gimnazjaliści z ZSO w Kłaju zaprezentowali się
w zawodach rejonowych, gdzie wygrywając z faworyzowaną
Bochnią i remisując ze Skawina zajęli okupione wielkim wysiłkiem
I miejsce i awansowali do zawodów wojewódzkich, które odbędą się
w Chrzanowie

Wyniki poszczególnych spotkań zawodów rejonowych
Kłaj – Bochnia 11 : 8 (5:4)
(Łysek R. 3, Wiktorowicz J. 4, Łach M. 1, Daniel M. 2, Maliszczak M. 1)
Bochnia – Skawina 17 : 11 (8:4)
Kłaj – Skawina 15 : 15 (9:8)
(Łysek R. 5, Wiktorowicz J. 3, Łach M. 3, Daniel M. 4)

Tabela końcowa (powiat)
DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

Kłaj

4

7

58:24

MIEJSCE
I

Koźmice Wlk.

4

7

61:39

II

Niepołomice

4

4

39:43

III

Szarów

4

2

28:63

IV

Gdów

4

0

21:49

V

Tabela końcowa (rejon)
DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

BRAMKI

MIEJSCE

Kłaj

2

3

26-23

I

Bochnia

2

2

25-22

II

Skawina

2

1

26-32

III

Z rodziną na basen!
JUSTYNA WALIGÓRA
Praca wszystkich partii mięśni. Spalanie kalorii. Delikatny masaż
i rozluźnienie. Właśnie w ten sposób relaksuje się w wodzie
kilkadziesiąt uczestników rodzinnych wyjazdów na basen.
Z propozycją aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny
i znajomych wystąpiła Rada Sołecka i Koło Emerytów w Kłaju.

fot. J. Waligóra

Już w pierwszym wyjeździe wzięło udział 40 osób, i jak zapowiadają
organizatorzy wkrótce liczba chętnych sięgnie 60.
Są to osoby w każdym przedziale wiekowym, dzieci, młodzież, dorośli
i osoby starsze. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd na basen.
Pływanie to trening, wzmacniający mięśnie i podnoszący
wytrzymałość organizmu. Zapobiega niewydolności krążenia,
poprawia przemianę materii, wzmacnia wydolność oddechową,
odpręża. Ma ogromne znaczenie w profilaktyce wad postawy
i wsparciu leczenia wielu dolegliwości kręgosłupa. Ta forma ruchu to
prawdziwe dobrodziejstwo dla naszego organizmu – zachwala Anna
Konieczna.
Nie ma więc, jak relaks w wodzie w poniedziałkowy wieczór.

maj 2011 SAMODZIELNOŚĆ

fot. Kaczmarczyk Piotr

Rodzinna forma aktywnego spędzania wolnego czasu od razu
zgromadziła spore grono zainteresowanych. – Ciągle coś wymyślamy.
Wszystkie nasze propozycje są skierowane nie tylko do naszych
członków, ale również do mieszkańców – mówi koordynator akcji
sołtys Anna Konieczna.

CO, G D Z I E, K I E DY
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Oferta zajęć i porad specjalistów
dla mieszkańców gminy
MAGDALENA BACHULA

Centrum Wspierania Rodziny w Szarowie prowadzone przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” zaprasza na zajęcia
organizowane dla dzieci i młodzieży w ramach świetlicy socjoterapeutycznej.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12:30-13:30
psycholog – terapia dl rodzin,
poradnictwo, konsultacje,
interwencja (CRW)

12:00-17-00
zajęcia indywidualne –
psycholog (PFRON)

12:30-14:00
zajęcia korekcyjnowyrównawcze

12:00-17:00
zajęcia indywidualne –
psycholog (PFRON)

12:30-14:00
zajęcia korekcyjnowyrównawcze

13:30-14:30
konsultant ds. uzależnień
psycholog (CWR)

12:30-14:00
zajęcia korekcyjnowyrównawcze

13:45-14:45
zajęcia z języka
angielskiego
(CWR)

12:30-14:00
zajęcia korekcyjnowyrównawcze

13:45-14:45
zajęcia z języka
angielskiego
(CWR)

14:30-15:30
zajęcia psychoedukacyjne
(CWR)

14:00-14:30
posiłek

14:00-14:30
posiłek

14:00-14:30
posiłek

14:00-14:30
posiłek

12:30-14:30
zajęcia korekcyjnowyrównawcze

14:30-16:30
gry i zabawy integrujące
grupę

14:30-15:30
zajęcia
socjoterapeutyczne

14:30-16:30
zajęcia profilaktyczne

14:00-16:00
zajęcia świetlicowe,
edukacyjno rozwojowe,
pomoc w nauce (CWR)

14:00-14:30
posiłek

15:00-16:30
działalność koła
artystyczno-plastycznego

15:00-16:30
działalność koła
artystyczno-plastycznego

15:00-16:30
działalność koła
artystyczno-plastycznego

15:00-16:30
działalność koła
artystyczno-plastycznego

15:00-16:30
działalność koła
artystyczno-plastycznego

16:30-18:30
zajęcia socjoterapeutyczne
(CWR)

19:00-21:00
dwa piątki w miesiącu
zajęcia rytmiczno-taneczne
(CWR)

14:30-15:30
zajęcia socjoterapeutyczne

18:00-19:00
dwa wtorki w miesiącu
zajęcia rytmiczno-taneczne
(CWR)

16:00-19:00
dyżur prawnika
poradnictwo społecznoprawne (CWR)

SOBOTA
Rahabilitacja i Logopedia
po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym
(PFRON)

14:30-16:30
gry i zabawy integrujące
grupę
Dla osób zainteresowanych tańcem towarzyskim zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz grupa dla
młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – wedle grafika dostępnego w WDK w Szarowie.
W punkcie można skorzystać również z porad: psychologa, prawnika, policjanta, pracownika socjalnego, pedagoga i terapeuty uzależnień.
Organizowane zajęcia finansowane są przez Wójta Gminy Kłaj i dla mieszkańców gminy są nieodpłatne.

SAMODZIELNOŚĆ maj 2011

Plan zajęć odbywających się w Gminnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Wsparcia Dziennego w Szarowie - filia w ZSO w Brzeziu.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Pomoc w nauce

Pomoc w nauce

Pomoc w nauce

Pomoc w nauce

Pomoc w nauce

Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia z organizowania
wolnego czasu

Zajęcia Psychoedukacyjnoprofilaktyczne

Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia indywidualne
z psychologiem

SOBOTA

CO, G D Z I E, K I E DY
W marcu 2011 uruchomiony został punkt filialny Placówki Opiekuńczo
– Wychowawczej „Jaskółka” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzeziu. Podopieczni świetlicy mogą skorzystać z zajęć polegających
m. in. na aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu wolnego, uczestniczą
w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, zapoznają się
z zagrożeniami wynikającymi z uzależnień, otrzymują pomoc w nauce.
Specjalistycznego wsparcia mogą uzyskać wychowankowie, którzy
mają trudności w zachowaniu, w wyrażaniu własnych emocji,
w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi.
Działalność Placówki finansowana jest ze środków własnych
Urzędu Gminy Kłaj.

139

PIK w Kłaju
W poniedziałek (30 maja br.) w sali widowiskowej
przy Urzędzie Gminy Kłaj pracownicy działającego
w ramach Starostwa Powiatowego w Wieliczce Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego będą udzielać
bezpłatnej pomocy mieszkańcom gminy Kłaj
w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Dyżur rozpocznie się o godz.
15.00 i potrwa do godz. 18.00.
Informacje dotyczące dyżuru PIK-u można uzyskać
pod numerem telefonu: 12 289 19 04

URZĄD GMINY KŁAJ

INFORMUJE
że w dniach 16 maja do 31 sierpień na terenie gminy
przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest występujących na terenach posesji.
Inwentaryzacja prowadzona będzie przez pracowników Firmy ALBEKO z Opola.
Osoby prowadzące spis będą posiadały upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Uczniowski
Klub Sportowy

15 CZERWCA

ALFA

W DZIEŃ RECYKLINGU!
POZBĄDŹ SIĘ BEZPŁATNIE
NIEPOTRZEBNEGO I ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO

Akcja organizowana przez Urząd Gminy w Kłaju udziałem Spółki Eko System z Łężkowic.

1 czerwca 2011 r.

do wspólnej zabawy
i współzawodnictwa sportowego
z okazji

Dnia Dziecka
W programie:
- 10.00 – uroczyste rozpoczęcie
obchodów przy ZSO w Szarowie
- gry i zabawy sportowe i rekreacyjne
- biegi terenowe
- loteria fantowa
- konkurs plastyczny dla dzieci

Do wygrania atrakcyjne nagrody, ROWERY!!!
NIE SIEDŹ W DOMU – RUSZ SIĘ!!!
Projekt realizowany przy wsparciu
finansowym Gminy Kłaj
i Powiatu Wielickiego

maj 2011 SAMODZIELNOŚĆ

–·Świetlówki
–·Baterie i akumulatory
–·Zużyte kartridże i tonery
–·Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego:
lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, żelazka,
kosiarki, drukarki.
–·Zużyty sprzęt elektroniczny:
telewizory, radia, komputery, odkurzacze.
możesz wystawić przed posesję do
godziny 10.00 .

serdecznie zaprasza

Dzieci i Młodzież

O D K RYC I A
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Stan Przyrabia, jaki Wiślanie zastali mógł przedstawiać się
następująco: osada targowa w Targowisku, grodziska
w Grodzisku na Chełmie, Grodkowicach, Gierczycach
i prawdopodobnie w Łapczycy, osady rolnicze w Łężkowicach,
Moszczenicy i Siedlcu, osada leśna w Brzeziu, oraz szlaki
handlowe z Węgier (którym wędrowały mezolityczne plemiona
koczownicze) + przez Kraków na Śląsk (napłynęły nim ludy
kręgu kultury łużyckiej) + wzdłuż Wisły na Sandomierz (którym
przyszli Goci) + szlak solny do Wieliczki (Wielkiej Soli).
Po przybyciu Słowian powstały też prawdopodobnie szlaki
handlowe na Ruś (przęśliki z różowego łupku wołyńskiego
z XII w. z Wieliczki) i do centrum „Polski”.

kontakty handlowe z kupcami z Azji Mniejszej).
Pierwszym dokumentem mówiącym o Targowisku jest
„przywilej konfirmacyjny Monachusa” z 1198 r. potwierdzający
ofiarę P. Michora dla Bożogrobców – i tu kończy się prehistoria
tego miejsca.
Najbardziej znane obecnie, a niegdysiejsze targowiska
znajdujące się poza ziemiami zachodniosłowiańskimi to:
Târgovište nad rz. Jałomią w Bułgarii, Targu-Mures (węg. Maros
Vásárhely) nad rz. Marosz w Rumuni oraz Targowica nad rz.
Siniuchą na Ukrainie pamiętna z Konfederacji Targowickiej
w 1792 r.

Prastare cz. II
Targowisko
KAMILA POLAK, JANUSZ CZERWIŃSKI

SAMODZIELNOŚĆ maj 2011

Tereny dzisiejszej Małopolski zajmuje plemię Wiślan, tutejsza ludność ulega asymilacji. Świadczy o tym nazwa
rzeki Raby pochodząca prawdopodobnie z języka Celtyckiego przejęta przez przybywające tu plemiona
słowiańskie. Od VII w. trwa organizacja państwowości. W tym czasie następuje też rozwój (już) Targowiska
i okolicznych miejscowości w związku z nasileniem się ruchu handlowego.

Formowanie się nowego państwa wymagało lepszego
zaopatrzenia handlowego. Targowisko wraz z Chełmem stały
się jednymi z głównych elementów tego cyklu, oraz oknem na
świat Państwa Wiślan. Bezpieczeństwu sprzyjało również samo
umiejscowienie na wzgórzu, skąd rozciągająca się na okolicę
panorama pozwalała w porę dostrzec nadciągające
niebezpieczeństwo. Natomiast przeprawa przez Rabę
umożliwiała kontrolowanie ruchu na szlaku handlowym, oraz
bogacenie się na zyskach z opłat przewozowych. Fakt, że
Targowisko leżało na ważnym szlaku handlowym
zdecydowanie sprzyjało rozwojowi nie tylko samej
miejscowości, ale i terenów znajdujących się w pobliżu.
Powstawały tu nowe osady obsługujące tę arterię handlową;
tak przypuszczalnie powstała osada smolarzy zwana Kłajem.
Smolarze z Kłaja, oprócz wytapiania smoły i dziegciu, oraz
produkcji węgla drzewnego wytwarzali zapewne z wosku
i smoły mazidła do smarowania osi kół, bitumy
przeciwrdzewne, szuwaksy do pastowania uprzęży, łuczywa na
pochodnie, kadzidła żywiczne, lecznicze olejki terpentynowe,
oraz trudnili się bartnictwem. Plac targowy z czasem rozrósł
się wchłaniając część Łężkowic. Na Chełmie umocniono
grodzisko, wzniesiono gontynę pogańską ( niewykluczone, że
na jej miejscu powstał pierwszy kościół misyjny ok. 1000 r.),
zbudowano komorę celną na Rabie, oraz karczmę z zajazdem
zwaną później „Turek” (nazwa karczmy może sugerować

Źródła:
„Targowisko nad Tusznicą” – A.Wójtowicz,Targowisko 2007 r.
„Chełm i przyrabie” – ks.A.Tworek,Tarnów 1992 r.
„Wieliczka-dzieje miasta” – zbiorowa,Kraków 1990 r.
„Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego”–
Warszawa 1927 r.
„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich” – http://dir.icm.edn.pl/pl

MAPA:

jak łatwo zauważyć targowiska rozrzucone były po
całym obszarze zachodnosłowiańszczyzny tworząc
w połączeniu z głównymi miastami handlowymi sieć
szlaków, których istnienie potwierdzają badania
archeologiczne. Znamiennym jest, że w okolicach
targowisk i wzdłuż szlaków handlowych zauważalne jest
zagęszczenie zasiedlenia, co potwierdza jak duży wpływ
na rozwój osiedleńczy miały targowiska.
Mapa powstała w oparciu o ww. źródła i może zawierać
nieścisłości w porównaniu z innymi materiałami.
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Wójt Gminy Kłaj
oraz
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

MUZYKA
W PAŁACU
ŻELEŃSKICH 2011
(koncert II)
Marta i Ireneusz Trybulcowie
oraz Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

z okazji Dnia Dziecka
serdecznie
zapraszają na

I BIEG RODZINNY
4 czerwca 2011 r.
Nie siedź w domu!
Biegnij z nami!
Start o godz.10.00 spod Urzędu Gminy
z metą pod Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju
Po zakończeniu biegu zapraszamy
na poczęstunek, wspólne zabawy
i niezapomniane wrażenia.
Szczegóły na www.klaj.pl i plakatach

zapraszają
w niedzielę 19 czerwca b. r.
o godz. 18.00 do pałacu
w Grodkowicach
na drugi w tym roku koncert
z cyklu
MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH
Będzie to spotkanie poświęcone rabacji
galicyjskiej w 1846 r. Relację naocznego świadka
i zarazem ofiary tych wydarzeń w Grodkowicach
(któremu udało się ujść z życiem), nauczyciela
Żeleńskich, Franciszka Procnera, przeczyta
JULIAN RACHWAŁ, związany z Telewizją Kraków.
Procner spisał i opublikował swe wspomnienia
z tamtych czasów w książeczce p.t. Smutne
wspomnienie z rzezi w roku 1846 w Grodkowicach
skreślone przez naocznego świadka i męczennika
Franciszka Procnera, wydanej w Krakowie
w 1901 roku.
Dopełnieniem muzycznym spotkania jest krótki
koncert muzyki harfowej z XIX wieku oraz pieśni
z tego okresu, w wykonaniu harfistki ELŻBIETY
BAKLARZ oraz sopranistki MARTY TRYBULEC.
Następny koncert 3 lipca (pieśni i muzyka
kameralna w wykonaniu młodej skrzypaczki
Agnieszki Reiner-Buturyn, pianistek – Mileny
Kędry i Elżbiety Konopczak, oraz Marty Trybulec
– sopran; w programie m.in. utwory Władysława
Żeleńskiego, kompozytora pochodzącego
z Grodkowic).

WSTĘP WOLNY
Organizacja, kierownictwo artystyczne,
prowadzenie: MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE
Współorganizacja: Fundacja Nomina Rosae,
Urząd Gminy Kłaj, Zakład Doświadczalny IHAR
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK
– Wójt Gminy Kłaj
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama
Powiatu Wielickiego

Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel 012 284 11 00. Redaktor naczelna: Justyna Waligóra, e-mail: j.waligora@klaj.pl
Na okładce: 3 maja w Targowisku, fot. JW
DRUKARNIA PROFIT MEDIA Sławomir Trzósło, ul. Partyzantów 22, 32-700 BOCHNIA
tel./fax 014 611 30 55, kom. 663 771 008, www.drukarnia.bochnia.pl. Nakład: 1 500 egzemplarzy
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich
własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.

