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Blisko pół miliona dla gminy
Gmina Kłaj uzyskała wsparcie z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej. Promesy
w wysokości 190 tys. zł i 300 tys. zł zostaną wykorzystane na modernizację pięciu dróg gminnych. Ogółem mieszkańcy będą
mogli korzystać z 1 550 metrów bieżących nowego asfaltu.

JUSTYNA WALIGÓRA
Podczas drugiego rozdania promes
w województwie małopolskim gmina Kłaj
otrzymała największą pieniężną pulę
wśród gmin wiejskich powiatu wielickiego
i jest jedyną gminą z powiatu, która
pozyskała wsparcie w ramach trzeciego
podziału powyższych środków.
Dzięki otrzymanym środkom
wyremontowanych zostanie pięć
gminnych dróg. Brygady remontowe
wkroczą do Dąbrowy, Kłaja, Łysokań
i Brzezia. W wyniku zakończonej procedury
przetargowej wykonawcą robót jest firma
KRUSZ-BUD Piotra Iwulskiego z Woli
Batorskiej. Finisz modernizacji
spodziewany jest w listopadzie.
Dąbrowa
W pierwszej kolejności modernizacją
objęto ul. Centralną w Dąbrowie. Zakres
prac dotyczył przede wszystkim wykonania
nawierzchni bitumicznej z odtworzeniem
rowów i utwardzeniem poboczy. W sumie
wyremontowano 600-metrowy odcinek
jezdni.

Wójt Zbigniew Strączek podczas wręczenia promes przez wojewodę małopolskiego Stanisława Kracika
Dąbrowa, ul. Centralna
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Brzezie
Tam zakres robót obejmuje wykonanie na
drodze pomiędzy drogą powiatową 2008 K
do kładki przy Domu Kultury 150 metrów
bieżących nowej nawierzchni asfaltowej.
Łysokanie
Inwestycja drogowa dotyczy drogi nr
560262 K. Na 250 metrach bieżących
zostanie położona nowa nawierzchnia
i umocnione rowy odwadniające.
Kłaj
W tej miejscowości zaplanowano
przebudowę dwóch odcinków położonych
w jej północnej części. Najdłuższy 400metrowy, znajduje się pomiędzy drogą
powiatową a ul. Kolejową. Kolejny,
wyznaczony do modernizacji trakt
położony jest w Grzybówce. W tej
lokalizacji oprócz nowej nawierzchni
zostanie wzmocniona górna warstwa
podbudowy.
Przed rozpoczęciem prac

Po zakończeniu robót

I N F O R MAC J E
Bogactwo kultur dziedzictwem Europy

Kresowiacy
w gościnie
O początku współpracy na linii SzarówLwów i o tym jak zrobili to tym razem, mówi
dyrektor ZSO w Szarowie Wojciech Smoter.
JUSTYNA WALIGÓRA
– Jak zaczęła się współpraca z Polonią na
Ukrainie?
- W 1999 roku, kiedy zarejestrowaliśmy uczniowski Klub Sportowy Alfa pracowałem
w liceum w Wieliczce. Wśród nauczycieli poznałem ks. Eryka Hoppe, franciszkanina,
który uczył religii. On po raz pierwszy zorganizował wyjazd do Szkoły Polskiej nr 24
im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Wówczas poznaliśmy dyrektor liceum Łucję Kowalską
i miejscowe środowisko. To był wyjazd kilku osób, ale nasza wizyta zaowocowała
zaproszeniem i kontrwizytą kresowiaków w Szarowie.
– Jak w tym roku wyglądała realizacja projektu?
Dwuetapowo. Najpierw w ramach projektu „Budujemy mosty” gościliśmy grupę
młodzieży ze Lwowa. Wsparli nas w tym finansowo powiat wielicki
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – oddział krakowski. Podczas pobytu
w Polsce uczniowie wspólnie z naszymi dziećmi poznawali najpiękniejsze miejsca
Małopolski. W drugim etapie to, my zwiedzaliśmy Lwów. Podczas wyprawy uczniów
i dorosłych z obu krajów w Karpaty zdaliśmy sobie sprawę, że po 13 latach „dojrzeliśmy”
do sformalizowania naszej współpracy i podpisania partnerskiego porozumienia.
Wsparciem finansowym tej części służyła gmina Kłaj. Przy aktualnej sytuacji społecznoprawnej na Ukrainie taki dokument będzie pomocny w kontaktach z wieloma
instytucjami.
– Czym owocuje młodzieżowe partnerstwo?
Nasza młodzież nabywa przekonania, że kultura polska nie jest hermetyczna, że istniej
poza jej granicami. Z kolei polska młodzież z Ukrainy motywuje się do tego, aby tę
tradycję kultywować np. poprzez studiowanie w Polsce. Młodzi nawiązują przyjaźnie.
Wiele razy zdarzyło się, że po latach ktoś z „partnerskiej młodzieży” studiując w kraju
kontaktuje się, odwiedza nas. Dla dorosłych to również budowanie pozytywnych relacji
w dobie nie do końca uregulowanej sytuacji historyczno-prawnej z Ukrainą.

Nam łatwiej jest być Polakami tutaj, niż im tam. Nacjonalizmy we Lwowie są
ogromne. Trzeba mieć dużą odwagę, żeby powiedzieć otwarcie: „Tak, jestem
Polakiem”. Oni się z tym nie afirmują. Wielu z przyjeżdżających nauczycieli pokazuje
nam Kartę Polaka, która jest świadectwem przynależności do narodu polskiego.
Dokument wydaje nasza ambasada, tylko dorosłym osobom. Posiadacze karty mają
szereg udogodnień: mogą dostać za darmo wizę, mają ułatwiony dostęp do podjęcia
pracy w Polsce, zakładania firm.

- Dziękuję.

Świadczenia
pielęgnacyjne
w listopadzie
i grudniu będą
wyższe o 100 zł
Rada Ministrów w dniu 27 września
2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą
rządowy program wspierania osób
pobierających świadczenie
pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje,
że osoby mające w listopadzie lub
grudniu 2011 r. prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
otrzymają dodatkowe świadczenie
w wysokości 100 zł miesięcznie.
KATARZYNA SZELĄG
Do 31 października osoby otrzymujące
świadczenie pielęgnacyjne muszą złożyć
wniosek, aby otrzymać dodatkowe 100 zł
wsparcia. Gminy nie będą go przyznawać
z urzędu.
W listopadzie i grudniu opiekunowie
osób niepełnosprawnych, którzy są
uprawnieni do świadczenia
pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe
pieniądze w wysokości 100 zł
miesięcznie. Dzięki temu świadczenie
w tych dwóch miesiącach wzrośnie
z 520 zł do 620 zł.
Dodatkowa pomoc będzie wypłacana
w terminie wypłaty świadczenia
pielęgnacyjnego, określonym przez
gminę. Opiekun będzie jednak musiał
złożyć nowy wniosek o przyznanie tego
specjalnego dodatku, bo gmina nie
przyzna go z urzędu wszystkim
uprawnionym do tego osobom.
W przypadku gdy świadczenie zostanie
przyznane po 31 października, opiekun
będzie mógł wystąpić o dodatkowe
pieniądze w ciągu 7 dni od daty, w której
decyzja o przyznaniu świadczenia stanie
się ostateczna. Wniosek złożony po tych
terminach będzie pozostawiony bez
rozpoznania.
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– Czy różnice językowe były źródłem jakiś zabawnych sytuacji?
Jeden z uczniów na Ukrainie chciał skorzystać z toalety. Widząc rosyjski napis „” był
przekonany, że dobrze wybiera. Okazało się, że skorzystał z żeńskiej toalety... Takie
sytuacje motywują do nauki języków obcych.
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Rodzinnie
w Kłaju
Szeroko otwarte drzwi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju po raz
kolejny powitały gości na – tym razem
jesiennym – Pikniku Rodzinnym.
MARTA KOWALSKA

fot. Justyna Waligóra

Oddano chwałę bohaterom wydarzeń sprzed 72 lat

Żeby Polska, była Polską

Jak zwykle z rozmachem został
przygotowany konkurs na Super Tatę'2011.
Konkurencje, animowane przez panią
Bożenę Tynkę, wymagały od uczestników
nie tylko sprawności fizycznej, ale
i wykazania się refleksem i inwencją.
W zmaganiach wzięło udział wielu
zawodników, spośród których jury wyłoniło
zwycięzcę. Super Tatą został pan Krzysztof
Sołtyk.

16 - września przy grobach żołnierskich w Puszczy Niepołomickiej uczczono pamięć
ofiar tragicznych wydarzeń sprzed 72 lat. Pod pomnikiem, wzniesionym ku czci
poległych zgromadzili się mieszkańcy gminy, przedstawiciele placówek oświatowych
z powiatu wielickiego i bocheńskiego, władze gminy Kłaj, reprezentanci
zaprzyjaźnionych gmin oraz wielu organizacji kombatanckich a także leśników,
policjantów i żołnierzy.
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JUSTYNA WALIGÓRA
Zaczęło się od tradycyjnie inaugurującego
obchody – biegu uczniów z powiatu
wielickiego i bocheńskiego – Sztafety pokoju.
Podobnie jak w roku ubiegłym sprzyjająca
aura nie przeszkodziła w jego organizacji.
Zgromadzonych pod Pomnikiem w imieniu
organizatorów uroczystości powitał wójt
Zbigniew Strączek. Gospodarz gminy
w sposób szczególny odniósł się do kontekstu
historycznego pierwszych obchodów
upamiętniających tragiczną śmierć żołnierzy.
W intencji ojczyzny i bestialsko
zamordowanych żołnierzy odprawiono mszę
świętą, której przewodniczył ksiądz dziekan
Kazimierz Włoch. – Dzisiejszym czasom
towarzyszy problem patriotyzmu.
Patriotyzmu w trzech odsłonach: pamięci,
wdzięczności i wkładu w rozwój własnej
Ojczyzny - mówił podczas kazania.
Jeszcze przed liturgią, delegacje radnych,
władz gminy, instytucji i organizacji
społecznych, kulturalnych, oświatowych
i kombatanckich, pocztów sztandarowych
złożyły kwiaty przy grobie żołnierzy.
Częścią obchodów upamiętniających

wydarzenia sprzed 72 lat był program
artystyczny w wykonaniu uczniów
Gimnazjum w Kłaju. Oprócz recytacji
wierszy, młodzież przytoczyła dokładny
opis tragicznych wydarzeń na Poszynie.
Obchody rocznicy wybuchu II wojny
światowej na Poszynie odbywają się
w gminie od blisko 21 lat. Upamiętniają
wydarzenia z nocy z 9 na 10 września 1939.
Kiedy to 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców
Podhalańskich, wycofując się do Puszczy
Niepołomickiej z Dobczyc, rejonu objętego
działaniami wojennymi, zostało
wymordowanych przez wojska niemieckie.
Ciała poległych żołnierzy z pomocą
Oddziału PCK oraz okolicznych
mieszkańców zostały złożone we wspólnej
mogile na polu walki. Jak podają źródła
historyczne, jeden z okolicznych
mieszkańców doniósł hitlerowcom
o miejscu stacjonowania żołnierzy. Jerzy
Mattern, który zdradził i doniósł
hitlerowcom o miejscu stacjonowania
żołnierzy w lesie na Poszynie został za ten
czyn skazany wyrokiem Sądu Polski
Podziemnej na śmierć i rozstrzelany przez
AK w dniu 21 maja 1943 r.

fot.Krzysztof Balik
Uczestnicy konkursu „SUPER TATA”

Dużym zainteresowaniem najmłodszych
cieszyły się konkurencje plastyczne:
układanie bukietów z suchych kwiatów,
traw i liści, wyklejanie jarzębiną i nasionami
sukni Pani Jesieni oraz robienie
Kartoflaczków. Młodzi artyści z zapałem
wykonywali prace, które obecnie są
ozdobą szkolnych korytarzy.
Niewątpliwą atrakcję stanowiła loteria
fantowa, przygotowana przez harcerzy.
Główną nagrodą były skórzane piłki
z podpisami piłkarzy krakowskich drużyn
Cracovii i Wisły.
Uczestnicy imprezy, kosztowali grilowane
kiełbaski i aromatyczne ciasta,
przygotowane przez uczniów i Rodziców.
Zabawa była świetna.
Następny Piknik Rodzinny – za rok.
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RAPORT WYBORY 2011
Wyniki wyborów do Sejmu są porównywalne z podziałem głosów w całej Polsce. W gminie Kłaj ogółem na PO głosowało 42,66 %
(1608), PIS – 34,75 % (1310) , PJN – 3,31 % ( 125) , SLD - 4,27 (161), Ruch Palikota 7,64 (288) , PSL 5,27 % (199) , PPP – Sierpień 80
0,84 % (32), Prawica Korwin Mikke 1,22 % (46).
JUSTYNA WALIGÓRA
Frekwencja w gminie była nieco wyższa niż w całym kraju i wyniosła 50,51 %. Najwięcej osób głosowało w obwodowej komisji wyborczej
numer 2 w Dąbrowie 58,44 %, najniższą frekwencję zanotowano w Gruszkach – 35,82 %. Głosowanie przebiegło spokojnie. Jedynie
w Dąbrowie na kilka godzin przed otwarciem lokalu wyborczego na elewacji Domu Kultury pojawił się napis o charakterze agitacyjnym.
W Sejmie powiat wielicki będzie reprezentować 22-latek z Zakrzowca (gmina Niepołomice) Jan Paweł Ziobro z PIS. Pojedynek o fotel
senatora w okręgu tarnowskim wygrał wieliczanin Maciej Klima (PIS). Choć w gminie Kłaj niekwestionowanym zwycięzcą był jego
konkurent wojewoda małopolski Stanisław Kracik.

Poniżej szczegółowe wyniki głosowań w poszczególnych obwodach:
Obwód

PIS

PO

PJN

SLD

RP

PSL

Brzezie
Dąbrowa
Grodkowice
Łężkowice
Gruszki
Kłaj UG
Kłaj WDK
Łysokanie
Szarów
Targowisko

144
151
48
42
45
241
180
91
199
169

122
189
49
57
39
299
269
62
237
285

12
26
2
2
0
20
17
13
22
11

2
10
7
3
12
33
19
12
21
42

18
31
6
8
7
69
29
19
38
63

16
29
11
11
8
34
30
10
23
27

PPP PRAWICA

3
7
1
2
1
3
6
1
4
4

3
6
4
0
3
9
4
3
7
7

Senat:
Maciej Klima – 1167 głosów – 29,31 %
Piotr Kopeć – 160 głosów – 4,02 %
Stanisław Kracik – 2350 głosów – 59,03 %
Bogdan Szumański – 50 głosów – 1,26 %
Ludwik Węgrzyn – 254 głosów – 6,38 %

Lekki Teatr Przenośny
w Grodkowicach
„Parada z paradami” wystawiona 23 września w Pałacu Żeleńskich zgromadziła pełną sale publiczności. Sztukę w reżyserii
Mirosława Orzechowskiego i „naddyrektora” Teresy Adamkiewicz zagrali młodzi aktorzy z Chorzowskiego Centrum Kultury.
JUSTYNA WALIGÓRA

ponadczasowe refleksje o miłości,
głupocie, naiwności i pazerności.
Commedię dell'arte, bo taki gatunek
reprezentował spektakl oprócz komizmu
sytuacyjnego i dowcipów językowych
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Lekki Teatr Przenośny powstał w 1998
roku w Targowisku. W roku 2004 został
przeniesiony do Chorzowa, gdzie działa
do dziś. Po blisko 7 latach Mirosław
Orzechowski powrócił do gminy Kłaj
z repertuarem wciąż przenośnego, choć
już nie tak lekkiego Teatru. – Dziękuję
wójtowi Zbigniewowi Strączkowi za
wsparcie w organizacji spektaklu
i państwu Marcie i Ireneuszowi
Trybulcom za udostępnienie pałacu –
podkreśla reżyser.
W czterech paradach przedstawiono

wyróżnia bezpośredni kontakt aktora
z publicznością.
– W naszej sztuce aktor zwraca się
bezpośrednio do odbiorcy. Puszcza
do niego oko - zaznacza Mirosław
Orzechowski.
Licznie zgromadzona publiczność
w grodkowickim Pałacu długo
oklaskiwała młodych aktorów. Warto
zauważyć, że najmłodsza z teatralnej
trupy, 13-letnia Agata Ziebura już
zdobyła 27 prestiżowych nagród, w tym
kilka ogólnopolskich.

I N F O R MAC J E

6

5. najlepsza w Krakowie!
Patrol z 5 DH „Leśni Ludzie” działający przy ZSO w Kłaju zwyciężył na trasie harcerze/
harcerze starsi podczas Chorągwianej Inauguracji Roku Harcerskiego w Podgórzu,
pokonując tym samym ponad 55 patroli z całej Małopolski.

APAP
Zaczęło się całkiem normalnie – 16 września to
od kilku lat dzień, w którym oprócz rozpoczęcia
chorągwianej inauguracji mają miejsce gminne
uroczystości na Poszynie. Od samego ranka
członkowie patrolu byli zabiegani – jedni
występowali w programie artystycznym, drudzy
pełnili służbę medyczną, a jeszcze inni ledwo
zdążywszy złapać oddech po sztafecie
wskakiwali w mundur by pełnić wartę przy
pomniku.

przekonać team strategów, że pora iść spać.
Stratedzy są twardzi, muszą jeszcze
dopracować parę szczegółów. Najgorzej idzie
z punktami GPS – jak je odnaleźć nie
posiadając odpowiedniego sprzętu?! Do ich
piątki przyłączyła się kolejna osoba – może im
więcej osób tym szybciej opracują trasę...
7:00 - nieludzka godzina? – pobudka na pół
godziny przed pobudką. Pierwszy punkt
w opracowanej strategii. Za 30 min wszyscy
nocujący w szkole (ok.350 osób) będą
okupować stołówkę i łazienkę. Lepiej korki

Żyj twórczo,
zostań
M@T.eMANIAKIEM
Projekt „Żyj twórczo. Zostań M@T.eMANIAKIEM”, do którego przystąpił
Zespół Szkół w Targowisku, ma na celu
opracowanie nowych, znacznie
doskonalszych niż obecne, sposobów
kształcenia umiejętności
matematycznych, informatycznych
oraz przedsiębiorczych.
DYREKTOR SZKOŁY
WŁADYSŁAWA KOZIEŃ
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Nowoczesne metody opracowywane
są przez zespół ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem w szkolnictwie,
współpracujących z Uniwersytetem
Helsińskim, zaś cały projekt koordynuje
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie.
Uczniowie klasy I gimnazjum (bo w tej
klasie jest realizowany projekt) będą w
ciekawy i innowacyjny sposób zdobywać
wiedzę, a zwłaszcza umiejętności z wyżej
wymienionych dziedzin. Oprócz
uczestnictwa w klasycznych lekcjach będą
mieli okazję pracować na
e-learningowej platformie MOODLE.

Zbiórka na stacji. Przeliczamy - wszyscy na
czas – 13 osób. No cóż trzynaście, nie trzynaście
– dla nas będzie szczęśliwe. Nadjechał pociąg
i tak się potoczyło – najpierw podróż do
Krakowa, potem dojście do miejsca noclegu,
załatwienie formalności i już byliśmy pod sceną
na stadionie „Korona”. Rozpoczął się wielki show
na otwarcie Inauguracji. Nawet udało nam się
na chwilę opanować scenę! Nocny powrót na
bazę z przystankiem pod Żabką – zwycięzcy też
muszą jeść...
23:00 – nieludzka pora, odprawa
patrolowych. Dla każdej ekipy gruba szara
koperta – szczegóły sobotniej gry. Pół godziny
później cały patrol siedzi w korytarzowym kącie
przeglądając zawartość koperty i próbując
wyłapać wszystkie niuanse. Wiemy jedno –
jutro będzie ciężko. Cztery zajęcia warsztatowe
obowiązkowe + obiad, 30 zadań dodatkowych,
5 punktów GPS do odnalezienia. Wszystko
rozsypane na terenie Podgórza, czasem nawet
poza nim. Jak to ogarnąć!?
1:30 – nieludzka pora, Piesiotr próbuje

omijać, niż w nich stać.
8:30 – pojedzeni, umyci, w mundurze
polowym kierujemy się do wejścia do szkoły –
trzeba sobie zaklepać miejsce przy
wychodzeniu na grę. Wychodzimy pierwsi –
piąta umie się ustawić ;).
Zaczynamy od szybkiego marszu pod TV
Kraków – w okolicy znajduje się punkt GPS. P
o 25 minutach odwrót – miejsce odnalezione,
ale skrzynki nie ma. Trochę przytłoczeni
biegniemy na pierwsze zajęcia obowiązkowe grę InO. Na miejscu otrzymujemy mapę
Krakowa z zaznaczonymi punktami. Dużo ich.
Te niedaleko są za zaledwie 10 punktów, te
nieco dalej za 20, a te na krańcach Krakowa za
30. Oprócz mapy koperta z 3 punktami ryzyka
– za odnalezienie każdego z tych miejsc
40 punktów, za brak odnalezienia choćby
jednego minus 40. Miejsca są oznaczone jako
współrzędne GPS. Otwierać kopertę nie mając
GPS?
c.d na www.klaj.pl

W ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań
M@T.e-MANIAKIEM”, jeszcze
w poprzednim roku szkolnym w klasie VI
zostały przeprowadzone badania
jakościowe i ilościowe wśród uczniów
i nauczycieli przez zespół badawczy
Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa
Tischnera w Krakowie. Głównym celem
badania była identyfikacja bezpośrednich
potrzeb użytkowników innowacji
(uczniów i nauczycieli kształcących
kompetencje matematyczne,
informatyczne i przedsiębiorczości)
w zakresie zainteresowania
i zapotrzebowania na stosowanie
proponowanych nowatorskich rozwiązań
dydaktycznych oraz możliwości ich
wykorzystania w efektywniejszym
nauczaniu.
W ramach innowacji nauczyciele zastosują
opracowane narzędzia badawcze do
diagnozy i monitorowania kompetencji
ucznia klasy I gimnazjum, aby jak najlepiej
rozpoznać jego możliwości.

I N F O R MAC J E
Przeprowadzone zostaną zajęcia
edukacyjne wg opracowanych
scenariuszy, spełniających wymagania
określone w innowacji, w tym aspekt
interdyscyplinarny. Na wszystkich
zajęciach edukacyjnych, realizowanych
w ramach innowacji, będą stosowane
metody stymulujące proces motywacji.

Angielski
z projektu
Od września do grudnia w Szkole
Podstawowej w Grodkowicach
odbywają się dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego.
ANNA KOKOSZKA
Zajęcia prowadzone będą w ramach
projektu „NAUKA ANGIELSKIEGO NIE MUSI
BYĆ NUDNA, ANI TRUDNA”, na który
szkoła uzyskała dotację w ramach
konkursu programu English Teaching
Small Grants 2011 organizowanego przez
Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”
i Polsko – Amerykańską Fundację
Wolności. Wyskokość dotacji wyniosła
11950 PLN. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 15090 PLN.
Zajęcia prowadzone będą w formie
warsztatów z wykorzystaniem
nowoczesnych, atrakcyjnych metod pracy
aktywizujących uczniów. Warsztaty
obejmą wszystkich uczniów naszej szkoły
(wraz z oddziałem przedszkolnym) oraz
15 osób z terenu całej gminy, które
zgłoszą chęć wzięcia udziału w takich
zajęciach.

Nowe opłaty za przedszkola
JUSTYNA WALIGÓRA
MICHAŁ ŁUCZKIEWICZ
Dwunaste zgromadzenie radnych w tym roku
zaczęło się od tradycyjnego przedstawienia
sprawozdań przez wójta gminy Zbigniewa
Strączka oraz przewodniczącej Rady Gminy
Lucyny Buczek z prac w okresie między
sesjami. Radni zapoznali się również
z wykazem dochodów i wydatków gminy
poniesionych w pierwszym półroczu
bieżącego roku.
Najważniejsze z przeprowadzonych głosowań
dotyczyło zmiany uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych.
Jak było?
W roku szkolnym 2010/2011 opłata za pobyt
dziecka w przedszkolu wynosiła:
- 5 godzin – 87 zł. (6,25% minimalnego
wynagrodzenia),
- powyżej 5 godzin – 139 zł. (10,00%
minimalnego wynagrodzenia).
Skąd zmiany?
Ustalanie przez samorządy nowych zasad
odpłatności za przedszkola było
następstwem znowelizowanej ustawy
o systemie oświaty oraz efektem
orzecznictwa wojewódzkich sądów
administracyjnych. Wyroki sądów za
niedopuszczalne wskazywały ustalanie
jednej, ogólnej opłaty, nie mającej związku
z czasem, w jakim dziecko korzysta ze
świadczeń przedszkola. Zmianom
przyświecała więc idea, aby opiekunowie
płacili za rzeczywisty czas, pobytu dziecka
w przedszkolu.
Po pierwszej zmianie
Sierpniowa uchwała Rady Gminy Kłaj Nr
X/60/2011 wprowadziła tzw. „stawkę
godzinową” za pobyt dziecka, ponad
bezpłatną 5-godzinną podstawę
programową w wysokości 3,47 zł. (0,25%
minimalnego wynagrodzenia za pracę) za
każdą rozpoczętą godzinę. W związku z tym
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
kształtowały się następująco:
- 5 godzin – bezpłatny pobyt,
- 6 godzin – 3,47 zł/dziennie, 69 zł
miesięcznie,
- 7 godzin – 6,39 zł/dziennie, 139 zł
miesięcznie,
- 8 godzin – 10,40 zł/dziennie, 208 zł
miesięcznie,
- 9 godzin – 13,86 zł/dziennie, 277 zł
miesięcznie,

- 10 godzin – 17,33 zł/dziennie, 347 zł
miesięcznie.
Jak widać z zestawienia nowy system opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu najbardziej
dotknął osoby pracujące. Ogólnopolska
kampania medialna oraz pisemne protesty
rodziców spowodowały ponowne rozpatrzenie
przez radnych wysokości opłat.
Jak będzie?
Przyjęta 30 września nowelizacja uchwały
zróżnicowała wysokość opłaty za każdą kolejną
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Tym
samym ustalając stawki na poziomie:

kolejna godzina
1

2

3

4

5

3,50

3,50

1,75

1,25

0,75

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będą
kształtować się następująco:
- 5 godzin – bezpłatny pobyt,
- 6 godzin – 3,50 zł/dziennie, 70 zł miesięcznie,
- 7 godzin – 7,00 zł/dziennie, 140 zł miesięcznie,
- 8 godzin – 8,75 zł/dziennie, 175 zł miesięcznie,
- 9 godzin – 10,00 zł/dziennie, 200 zł miesięcznie,
- 10 godzin – 10,75 zł/dziennie, 215 zł miesięcznie.
Kolejną przyjętą zmianą jest zastosowanie ulgi dla
rodzeństwa. W przypadku korzystania ze
świadczeń przedszkoli przez dwoje lub więcej
dzieci z jednej rodziny opłata ulega obniżeniu o:
- 30% dla dzieci przebywających do 7 godzin,
- 50% dla dzieci przebywających powyżej
7 godzin, za drugie i każde następne dziecko.
Znowelizowana uchwała określiła również, że
pomiędzy godziną 8.00 a 13.00 realizowana
będzie bezpłatna 5-godzinna podstawa
programowa.
Warto wiedzieć
Roczny koszt utrzymania przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych w naszej gminie to 1 465 400
zł. Prognozowane (należy spodziewać się
znacznie niższych wpływów, gdyż opłata
wnoszona będzie za faktyczny pobyt w
przedszkolu) wpływy z opłat wynoszą:
a) dotychczasowe stawki 218 600 zł – 14,9 %
budżetu przedszkoli,
b) stawki po nowelizacji 184 000 zł – 12,5 %
budżetu przedszkoli,
Otrzymywana na prowadzenie szkół
SUBWENCJA OŚWIATOWA nie uwzględnia
przedszkolaków, ponieważ prowadzenie
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych jest „zadaniem
własnym gminy”. Brakujące środki:
a) dotychczasowe stawki 1 246 800 zł,
b) stawki po nowelizacji 1 281 400 zł,
pochodzą z podatków i opłat lokalnych, czyli
dochodów gminy.
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Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 19
września i odbywają w sześciu grupach.
Zajęcia w grupach przedszkolnych mają
miejsce 2 razy w tygodniu. Warsztaty
w grupach szkolnych odbywają się raz
w tygodniu (2 x 45 minut). Grupa 6
składająca się z najstarszych uczniów
szkoły oraz dodatkowych osób z terenu
gminy, uczęszcza na zajęcia w soboty.
Zajęcia prowadzone są przez dwóch
nauczycieli jednocześnie (anglista
i nauczyciel nauczania
zintegrowanego/plastyk). Tematyka
i forma zajęć każdej grupy jest inna,
dostosowana do możliwości
rozwojowych i umiejętności uczniów.

XII Sesja
Rady Gminy
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Pomiędzy

Wystawa pasteli Bożeny
Karpińskiej
Już przy pierwszym spojrzeniu pastele artystki robią ogromne wrażenie. Patrząc na nie wydaje się że widzimy fotografie.
Są tak dokładne i precyzyjne, a przy tym bajkowe, romantyczne i inspirujące. Na wystawie zgromadzono prace
o charakterze przyrodniczym. Nie świadczy to jednak o wyłącznie takiej tematyce podejmowanej przez artystkę.
Portretuje ona również członków rodziny i znanych tego świata.
KRYSTYNA GIERAT
JUSTYNA WALIGÓRA
Bożena Karpińska zatytułowała wystawę „ Pomiędzy ” – dlaczego? Każdy z nas kiedyś się rodzi i kiedyś umiera. W życiu przychodzi taki
moment, w którym zaczynamy się zastanawiać jak lepiej, pełniej
wykorzystać dany nam czas. Myślę, że w moim przypadku pastele są
takim dopełnieniem – odpowiada autorka.
Artystka pracuje na małych i średnich formatach. Jej obrazy
przepełnione są bogactwem barw, niezwykłą grą świateł, emanują
radością, ciepłem, dają pozytywną energię, ujawniają jej wrażliwość
i fascynację otaczającym światem. Harmonijne gamy barw mają duże
walory dekoracyjne i estetyczne. Średni czas wykonania jednej pasteli
to 6 - 8 godzin.
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Autorka wystawy to osoba skromna, wrażliwa, o sobie mówi, że należy
do tych szczęśliwców, którym udało się wykonywać zawód nie tylko
wyuczony ale i lubiany. Wykonywanie zawodu nauczyciela języka
polskiego, chociaż niełatwe i wymagające, sprawia jej wiele satysfakcji.
W wolnych chwilach, o czym mogą chociażby świadczyć niektóre
z tytułów pasteli „Między sernikiem a żurem” oddaje się swojej wielkiej
pasji – malarstwu. – Jako nauczyciel języka polskiego muszę być otwarta
na świat, nie tylko na szeroko rozumianą literaturę, lecz na inne
dziedziny. Wynika to w pewnym sensie z nierozerwalności wielu
dziedzin kultury, często się przenikających bądź uzupełniających. Mam
na myśli głównie filologię polską, historię i sztuki plastyczne. Mitologia
przeplata się legendami, baśniami i wszędzie można odnaleźć także
dzieła mistrzów rzeźby czy malarstwa. Te uwarunkowania w dużym
stopniu przyczyniły się do mojej pasji, malowania – stwierdza artystka.
Pani Bożenka najczęściej posługuje się suchymi pastelami. Efekt
stosowanie tego rodzaju techniki w dużym stopniu uzależniony jest
od wrażliwości samego malującego. Podczas wystawy artystka pokazała
w jaki sposób tworzy się obrazy za pomocą pasteli. Publiczność
z zainteresowaniem przyglądała się prezentowanym technikom.
Informacje praktyczne ubogacały wiadomości o najwybitniejszych
twórcach i dziełach tego malarskiego gatunku.
Bohaterka wystawy w Izbie Regionalnej jest wszechstronnie uzdolniona.
Oprócz zdolności artystycznych posiada również talent sportowy.
W młodości trenowała siatkówkę w KS Wisła, osiągając w tej dziedzinie
bardzo dobre wyniki. Do klasy o profilu sportowym dostała się bez
egzaminu. Sportowcem jednak nie została. Zawsze jej wielką miłością
była literatura, ukończyła więc filologię polską na Uniwersytecie
Jagiellońskim. A malarstwo pozostało jej hobby i wielką pasją. – Od 8 lat
malowanie zajmuje większość mojego wolnego czasu i sprawia mi
dużo przyjemności. Jest to forma poszukiwania samego siebie
i powolnego odnajdywania. Dzisiaj trudno mi przeżyć tydzień, by
czegoś nie namalować . To chyba nałóg, w pozytywnym tego słowa
znaczeniu – stwierdza Bożena Karpińska.

Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM,
którzy w ubiegły piątek 7 października 2011 r.,
pomimo deszczowej i niezbyt sprzyjającej aury, znaleźli
natchnienie i wygospodarowali czas, by spędzić go na
przyglądaniu się moim pastelom i z ogromną
życzliwością wysłuchali kilku ciekawostek na temat
techniki pasteli.

Dziękuję Wójtowi Gminy Kłaj Panu Zbigniewowi
Strączkowi, Izbie Regionalnej i Bibliotece Publicznej
w Kłaju za umożliwienie i udostępnienie pomieszczeń,
w których mogę zaprezentować swoje prace.

Dziękuję najstarszemu uczestnikowi wernisażu Panu
Henrykowi Kozubskiemu,wielickiemu Chagallowi,
który w grudniu tego roku kończy 100 lat
oraz najmłodszemu uczestnikowi Olusiowi Balikowi,
których obecność dopełniła tytuł wystawy POMIĘDZY.

Bożena Karpińska

PA S J E

Podróż do wnętrza ziemi
20 września w sali widowiskowej w Kłaju odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Przybliżamy ludziom świat” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.
Prelekcję i pokaz slajdów dla młodzieży poprowadził Paweł Ramatowski –
absolwent AGH, instruktor alpinizmu podziemnego PZA, podróżnik, wybitny
polski taternik jaskiniowy, alpinista.
WIESŁAWA CYZ I LUCYNA ŚWIĘTEK

I tym razem nie zawiodłyśmy się w wyborze właściwej osoby-wyjątkowego
pasjonaty podziemnego świata jaskiń.

Przybędzie
wykwalifikowanych

ratowników
Od 1 września 2011 roku ruszyła
realizacja projektu pn. „Kurs
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
dla strażaków Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie Kłaj”.
STANISŁAW CEBEŃKO
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Kłaja
Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na
jego wdrożenie Stowarzyszenie
Rozwoju Kłaja za pośrednictwem
Samorządu Województwa
Małopolskiego otrzymało
dofinansowanie w kwocie 49 470, 00
zł. W specjalistycznych szkoleniach
bierze udział 12 strażaków, w tym
4 kobiety. Po zakończeniu kursu
i zdaniu egzaminu państwowego
otrzymają oni tytuł Ratownika
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Medycznej.
Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy włączyli się
w pracę przy projekcie,
a mianowicie: członkom Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja:
Rafałowi Kubasowi, Ryszardowi
Molędzie, Janowi Płachno, Halinie
Kubas, oraz szefom OSP Kłaj:
Darkowi Pilchowi oraz
Krzysztofowi Balik za cenną
współpracę i pomoc w realizacji
projektu.
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki nr
umowy UDA-POKL.09.05.00-12047/11-00.

październik 2011 SAMODZIELNOŚĆ

„Podróż do wnętrza ziemi” – to fotorelacja z wypraw w różne rejony jaskiniowe świata.
Paweł Ramatowski jako alpinista podziemny, członek Sekcji Taternictwa Jaskiniowego
KW Kraków od prawie 15 latu lat uczestniczy i kieruje wyprawami od Tatr poprzez Alpy
Julijskie, Krym, Chiny po Meksyk w poszukiwaniu i poznawaniu jaskiń. Z dużym
uporem eksploruje jaskinie w Alpach Julijskich w masywie Kanin.
To tutaj wraz z zespołem odkrył jaskinię Polska Jama. Lata eksploracji przyniosły
zaskakujące odkrycia. Przez głębokie studnie, ciasne korytarze udało się przejść do
jaskini Mala Boka. Obecnie system jaskiniowy Polska Jama – Mala Boka to drugi pod
względem głębokości trawers jaskiniowy świata o deniwelacji 1319 m przy długości
ponad 8 km. W 2006 roku wyprawa „Kanin 2005” pod kierownictwem Pawła
Ramatowskiego została nagrodzona „Kolosem” (najbardziej prestiżową
w Polsce nagrodą za osiągnięcia dla Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów).
Z Europy przenieśliśmy się do państwa środka-Chin. Podczas dwumiesięcznej,
międzynarodowej wyprawy w góry Tian Xing (Środkowe Chiny, Chonqing) zostaje
odkryta najgłębsza jaskinia w Chinach „Tian Xing System”(976 m głębokości). Chiny to
nie tylko jaskinie. To również wspaniała kultura, serdeczni pracowici mieszkańcy małej
górskiej miejscowości Tian Xing, o których Paweł Ramatowski opowiadał.
Przekonaliśmy się, że pomimo różnic językowych, porozumieć można się wszędzie
nawet w Chinach.
Ostatnią podróżą zaprezentowaną była wyprawa do Meksyku w 2011 r. Półwysep
Jukatan a dokładnie słynne
Cenoty czyli otwory
podwodnych jaskiń
zlokalizowane w dżungli. Na
Jukatanie w stanie Quintana Roo
znajdują się dwa najdłuższe
podwodne systemy jaskiniowe
świata: Sistema Sac Actun i Ox Bel
Ha . Długość każdego z systemu
przekracza 200 km. Podwodne
jaskinie Jukatanu, o czym
przekonaliśmy się na zdjęciach,
to niesamowite korytarze
udekorowane szatą naciekową.
Stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe tworzą podziemne piękno. Dodatkowo
przejrzystość wody o temp. 26 st. jest nieograniczona. Rejon ten słynie również
z ciekawego zjawiska. Pod wodą w jaskiniach występuje warstwa, gdzie woda słodka
miesza się z wodą morską z Morza Karaibskiego tworząc tzw. haloklinę. Płynięcie nad
halocliną sprawia wrażenie lotu nad chmurami.
Zobaczyliśmy również zdjęcia pozostałości imperium Majów-Tulum Ruins oraz
miasta Coba.
W trakcie spotkania Paweł Ramatowski jako instruktor alpinizmu jaskiniowego
opowiedział o szkoleniu alpinistów podziemnych, o kursie i jego etapach oraz sprzęcie
niezbędnym do pokonywania pionowych jaskiń.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA
GMINY KŁAJ
Wójt Gminy Kłaj informuje,
że przystępuje do analizy możliwości
uwzględnienia złożonych wniosków
w planowanych zmianach
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłaj.
Jednym z kryteriów będzie zgodność
wniosku ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłaj.
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Osoby zainteresowane mogą składać
pisemne wnioski w Urzędzie Gminy
w Kłaju, w terminie
do dnia 30.11.2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy (mapa
ewidencyjna z zaznaczonymi
granicami przedmiotowej
nieruchomości).
Formularz wniosku dostępny
w siedzibie Urzędu Gminy w Kłaju
oraz na stronie internetowej
www.klaj.pl.
Wnioski złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane w przedmiotowej
analizie.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
zaprasza na

KABARET
„O CO CHODZI”
– zwycięzcy Studenckich
Przeglądów Kabaretowych
28 październik, godzina 18.30
sala widowiskowa przy Urzędzie Gminy Kłaj
WSTĘP WOLNY!

Jesienne
spotkanie

z Teatrem
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
zaprasza dzieci przedszkolne

na spektakl
Miś Tymoteusz Rym- Cim-Ci
w wykonaniu aktorów Teatru Lalek Rabcio z Rabki
w dniu 26 października 2011r o godz. 10.00
w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju
WSTĘP TYLKO Z ZAPROSZENIEM!

Galeria 3 – Ich pasją jest...
Już niedługo w „Galerii 3” będzie można podziwiać zbiory trzech,
niezwykle oryginalnych w swoich upodobaniach pasjonatów:
Mariana Frankowskiego – (birofilistyka) – otwieracze do butelek
po piwie z różnych zakątków świata
Jana Piwowara – muszle, buteleczki
Andrzeja Kurek – bombki choinkowe
Właściciele nietypowych kolekcji pochwalą się swoimi zbiorami
w piątek, 18 listopada o godz. 17.00 podczas wernisażu
zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Izbie
Regionalnej w Kłaju.
Serdecznie zapraszamy
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Sponsorzy Święta Ziemniaka w Dąbrowie

Najpiękniejszy
ogród –
wybrany!
Docenić tych, którzy dbają o swoje ogrody i pokazać ich piękno
a także zachęcić innych do tworzenia zielonych kompozycji – to
idea konkursu na Najpiękniejszy ogród przydomowy, którego
organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.
JUSTYNA WALIGÓRA
Impreza plenerowa pt. „Najpiękniejszy ogród przydomowy 2011
w Gminie Kłaj – rozstrzygnięcie konkursu” odbyła się 24 września
w centrum gminy. Wyboru najpiękniejszych ogrodów dokonano
spośród 22 zgłoszonych do oceny. W tym roku po raz pierwszy była to
„ogólnogminna” rywalizacja. Jury w składzie: Henryk Michalski –
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wieliczce, Krystyna Król –
emerytowany pracownik Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Justyna Szymczyk – Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie ze
wskazaniem tego najpiękniejszego miało nie lada problem. Ilość
i różnorodność roślin, kompozycje, estetyka otoczenia, oryginalne
okazy – to przede wszystkim liczyło się w jego ogólnej ocenie.
- Wszystkie ze zgłoszonych ogródków cechowały się dużą
różnorodnością gatunków, pomysłowymi kompozycjami oraz
wspaniałą estetyką – mówiła Zofia Przeździk prezes Koła Gospodyń
w Kłaju. Oto laureaci: w kategorii dużych ogrodów
1. Anna Słaboń, 2. Bogusława Wcisło, 3. Wacław Gruszecki,
w kategorii małych ogrodów: 1. Urszula Maciejasz, 2. Barbara Więsek, 3.
Bogdan Socha.
Uroczystość finalizująca konkurs rozpoczęła się od występu członkiń
Koła Gospodyń. Przy utworach Chopina goście usłyszeli recytowany
przez Krystynę Gierat opis ogrodu z „Pana Tadeusza”. Podczas spotkania
nie zabrakło również wypowiedzi ekspertów. Jan Ślósarz opowiadał
o roli pszczół w ogrodzie. Barbara Budzyn zdradzała tajniki
profesjonalnej pielęgnacji ogrodów. Na miłośników rękodzieła czekały
artystyczne wyroby koronkarskie, kompozycje kwiatowe, sadzonki
i miodki.
Umowa przyznania pomocy nr 00059-6930-UM0640522/10 na
operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata
2007 - 2013.

UWAGA
Gminny Zakład Komunalny informuje, że zgłoszenia
awarii funkcjonowania sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej przyjmowane są pod numerem
tel.: 12 284 23 03 – od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00
W pozostałych przypadkach zgłoszenia przyjmują:
Janusz Bolek 601 33 20 02,
Krzysztof Włodarczyk 601 33 21 79
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„Effata”
Adam Dziadur. Piekarnia Cukiernia „JANEK”
Adam Kociołek. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Agencja Artystyczna „Media Art”
Aleksandra i Marcin Gruszeccy. „Trans-Kom” Firma Usługowo-Handlowa
Aleksandra Kociołek. „Clibro” Poligraficzna Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Anna i Edward Rutkowscy. Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Anna i Krzysztof Skarła. Komis Samochodowy
Anna i Marian Jachymek. Hotel „Azalia”
Beata i Waldemar Walaszek. Salon Fryzjerski „Waldi”
Bogumiła i Kazimierz Stawowy. Hurtownia Napojów Bezalkoholowych
Bogusław Sonik. Europoseł Parlamentu Europejskiego
Bogusława i Aleksander Mleko. Firma Transportowa
Czesław Szlachta
Danuta i Jan Skarła. Biuro Rachunkowe
Dorota i Andrzej Hytroś. Firma Handlowo-Usługowa
Dorota i Bogdan Juszczyk. Centrum Motoryzacyjne „Podoły”
Dorota i Piotr Baka
Edyta i Paweł Jędrzejczyk. „Paw-Met” Transport do 3,5 t
Elżbieta i Marek Mikuła. Firma Handlowo-Usługowa „Elmar”
Ewa i Sylwester Skoczek.
Ewa i Waldemar Kościółek. Zakład Grawerski
Ewa i Zdzisław Dziedzic. Salon Fryzjerski „Ewa”
Grażyna i Zbigniew Strączek
Jadwiga i Robert Solarz. Firma Handlowo Usługowa „Solarz”
Jolanta i Dariusz Radwańscy. Centrum Motoryzacyjne „Podoły”
Józefa i Piotr Kościółek. Usługi Budowlane
Józefa i Tadeusz Wajda. Firma Instalacyjna Wod-Kan-Gaz-Co
Kopalnia Soli w Wieliczce
Krystyna i Józef Zawadzcy. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Mini Delikatesy”
Lucyna i Jacek Kukiełka. Gospodarstwo Ogrodnicze
Lucyna i Marek Lasoń. Firma Budowlano-Remontowa „Lasoń-Bud”
Lucyna i Stanisław Hytroś. Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe
Lucyna i Tadeusz Buczek
Małgorzata i Jarosław Jastrzębscy. Usługi Ślusarskie
Małgorzata i Tomasz Wyczesany. Gabinet Kosmetyczny
Małgorzata i Wojciech Kościółek
Małgorzata Maślanka
Marek Leśniewski. „Coldmark” Market Budowlany
Maria Fasuga. Sklep Przemysłowy
Marian Wajda. Zakład Elektroinstalacyjny „Intel-Sys”
Marta i Krzysztof Nowak. „K.i.N.”
Marta i Stanisław Placek. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Marzena i Zbigniew Buczek
Marzena i Zbigniew Fic
Marzenna Renata Jankowicz. Firma Handlowo-Produkcyjna „Mj”
Mateusz Romański. "RO-MAT-BUD"
Mirosław Buczek
Mirosław Kowal. Zakład Szklarski
Mirosław Wajda. Stacja Gazowa
Nikodem Wajda. „Nik-Mar” Sklep Spożywczy
Nina i Edward Moczulscy. Ferma Drobiu
Paweł Chochół. „Bliska” - Stacja Brzezie
Paweł Orlik. Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co-Gaz
Piotr Iwulski. „KRUSZ-BUD” Zakład Eksploatacji Kruszywa
Renata i Łukasz Gucwa. „Luka-Tech”
Selgros Cash&Carry
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Samopomoc Chłopska”
Teresa i Jerzy Kukiełka. Firma Handlowo-Usługowa
Teresa Pawelec. „Biuk” Biuro Księgowe
Wiesław Klima
Zofia i Adam Kowal. Zakład Szklarski
Zofia i Stanisław Iwulscy. Usługi Budowlane

SPOŁECZEŃST WO

12

Sezon na nasze
polskie jabłka
i ziemniaki
Mimo że jabłka, uważane są za bardzo zdrowe
owoce, ich zalety lecznicze nie są dostatecznie
znane. Jabłko jest znakomitym środkiem
terapeutycznym, zasługującym na szersze
upowszechnienie. O jego właściwościach
leczniczych decydują składniki, spośród których
zwróćmy uwagę na potas, oraz inne
biopierwiastki, pektyny, kwasy organiczne,
oraz witaminy, głównie C.
Właściwości lecznicze
Jabłko wzmacnia mięśnie i układ nerwowy, działa
moczopędnie, przeciw kamicowo, przeciw
reumatycznie, trawiennie. Dzięki pektynom
obniża poziom cholesterolu we krwi, ochrania
przewód pokarmowy, wpływa pobudzająco na
pracę wątroby i zmniejsza jej przekrwienie,
wpływa oczyszczająco na krew. Pektyny jabłkowe
regulują florę bakteryjna jelit, neutralizują
substancje toksyczne. Wapń i krzem zawarty
w skórce jabłka działa korzystnie na włosy
i paznokcie.
Kuracje jabłkowe
Umyte jabłko należy zjadać ze skórką, bogatą

Warto wiedzieć
- warto przeczytać
w różne substancje lecznicze. Jako oczyszczające –
jedno jabłko rano, jako przeczyszczające – jedno
wieczorem. Jabłko dobrze działa na zęby – kwasy
organiczne i pektyny niszczą bakterie. Lubiany przez
nas jabłecznik (szarlotka) ma właściwości przeciw
reumatyczne. Jabłko dla palaczy i drukarzy działa
odtruwająco, a jabłko z dodatkiem ryżu obniża
ciśnienie tętnicze.
Przetwory
Najlepsze przetwory uzyskujemy z jabłek niezbyt
dojrzałych. Można przyrządzić dżemy, wina,
galaretki, kompoty, marmolady, susz, musy
i leczniczy ocet. Przyjemna kwasowość jabłek
pobudza do wydzielania się śliny w ustach
i wszystkich soków trawiennych przewodu
pokarmowego. Zawarte w jabłku sole potasowe
są bardzo ważne dla prawidłowych przebiegów
procesów życiowych. Krew i płyny komórkowe
uzyskują trwałą równowagę ciśnieniową. Potas
usprawnia pracę mięśnia sercowego, układu
nerwowego, układu kostnego – wzmacniając
go daje zdrową krew, jędrną skórę i ładną cerę.
Przyspiesza przebieg rekonwalescencji po
chorobach zakaźnych, pomaga w leczeniu chorób

na tle niedokrwistości.
Ziemniaki
Ziemniaki to spora dawka składników
odżywczych. Przede wszystkim witaminy C, której
mają więcej niż jabłko czy dynia, oraz witaminy
A, B i PP. Zawierają tez potas, magnez, żelazo
i błonnik. Podawane bez tłustych sosów,
gotowane lub pieczone wcale nie tuczą. Powinny
być odpowiednio przygotowane:
– ziemniaki obieramy jak najcieniej ponieważ
pod skórką znajduje się najwięcej składników
odżywczych;
– nigdy nie moczymy ziemniaków, po obraniu
zalewamy je wrzątkiem i stawiamy na ogniu,
a sól do wody dodajemy na początku gotowania.
Ziemniaki służą zdrowiu
Chronią przed depresją. Amerykańscy naukowcy
zaobserwowali że, skrobia której ziemniakom nie
brakuje, pobudza w mózgu produkcje serotoniny
– substancji odpowiadającej za dobry nastrój.
Życzymy zdrowia, pogody i udanych przetworów.
Koło Gospodyń Kłaj

Rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku
Już wkrótce seniorzy z gminy Kłaj będą mogli uczestniczyć w interesujących wykładach
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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JUSTYNA WALIÓGRA
Z początkiem października rozpoczęła się
rekrutacja, a zapisywać można się za
pośrednictwem Koła Emerytów
i Rencistów w Kłaju w każdy czwartek
o godzinie 18.00 w Ośrodku Zdrowia
w Kłaju – sala „Jaskółki” lub w biurze sołtys
Kłaja Anny Koniecznej w poniedziałki,
środy i piątki od 9.00 do 12.00.
Wykłady odbywać się będą raz na dwa
tygodnie w sali widowiskowej przy
Urzędzie Gminy.

Warunkami przyjęcia na studia jest
zameldowanie w gminie Kłaj oraz
ukończenie 50 lat. Choć miejsc nie
braknie i dla młodszych słuchaczy.
O szczegółach informowali podczas
pierwszego spotkania organizacyjnego
inicjatorzy projektu: wójt Zbigniew
Strączek oraz radna sejmiku
małopolskiego Elżbieta Achinger. –
Gmina wspiera przedszkolaki, młodzież,
osoby dorosłe. Tak samo ważni są dla nas
seniorzy. Wielu z nich mimo zakończenia
kariery zawodowej chce nadal poszerzać
swoją wiedzę i umiejętności, wspólnie

z innymi robić coś społecznie użytecznego,
wychodzimy naprzeciw ich potrzebom.
Być może zapisanie się do UTW będzie
pierwszym krokiem na drodze do realizacji
dotąd nie spełnionych marzeń – mówi
wójt Strączek.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach seniorzy
mogą poszerzyć krąg znajomych
o podobnych zainteresowaniach.
Uniwersytety Trzeciego Wieku dbają
o zwiększenie aktywności osób starszych
w różnych obszarach, pomagają ćwiczyć
umysł i przeciwdziałać wykluczaniu ze
społeczeństwa.
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Puchar Europy Dzieci w Karate
Tradycyjnym 2011
Podczas I Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym zawodnicy z Gminy Kłaj trenujący pod okiem Rafała Wajdy zdobyli
aż 6 medali – 2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. Zawody rozegrano w Lublinie 24-25 września.
PAULINA WAJDA
Wyróżniającą się zawodniczką była Klaudia
Mleko (Szarów), która została mistrzynią
Europy w konkurencji kogo-kumite (walka).
Już w pierwszej walce z zawodniczką
z Armenii zdobyła 3 wazari (1 wazari to
4 punkty). Zwycięstwa w pozostałych
walkach zaprowadziły ją prosto do finału,
gdzie pokonując swoją przeciwniczkę,
zdobyła mistrzostwo. Klaudia zdobyła
również brązowy medal w konkurencji
enbu występując z Wiktorem Staszakiem.
Warto podkreślić, iż dobry sezon startowy
Klaudii został nagrodzony stypendium
sportowym z Powiatowego Funduszu
Stypendialnego na rok szkolny 2011/2012.
Przyznana nagroda umożliwi zawodniczce

udział w szkoleniach oraz zawodach
krajowych i międzynarodowych a także
będzie mobilizacją do dalszej pracy.
Podczas zawodów złoto dla klubu zdobyła
drużyna kata w składzie – Krzysztof Buczek
(Kłaj), Wiktor Staszak i Damian Latos. Nie
był to jedyny sukces dla Krzyśka gdyż
wspólnie z Damianem Latosem zdobył
on również brązowy medal w enbu.
Dużą radość sprawili najmłodsi zawodnicy.
Drużyna w składzie: Grzegorz Glica (Kłaj),
Bartłomiej Chojnacki (Kłaj) i Arkadiusz
Wilkosz (Kłaj) zdobyła srebrny medal.
Dodatkowo Bartłomiej Chojnacki
prezentując swoje indywidualnie
umiejętności w konkurencji kata,
wywalczył brązowy medal.
Wśród zawodników wytypowanych do

startu w Pucharze Europy znalazł się
również Dariusz Gradoś (Kłaj).
- Jestem bardzo zadowolony z występu
moich podopiecznych. Po raz kolejny mieli
oni okazję wystąpić na dużych,
międzynarodowych zawodach. Zdobyte
medale potwierdziły dobre wyniki
z Pucharu Polski Dzieci i Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych – podsumowuje
trener Rafał Wajda.
W zawodach wzięło udział ponad 400
zawodników z takich państw jak: Armenia,
Litwa, Ukraina, Rosja, Czechy, Niemcy,
Anglia i Polska. Organizatorem sportowego
wydarzenia był Polski Związek Karate
Tradycyjnego, Lubelski Klub Karate
Tradycyjnego oraz Lubelski Związek Karate
Tradycyjnego.
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Przeżyjmy to jeszcze raz –
Święto Ziemniaka w Dąbrowie
Niech żałują Ci, których ominęło to niezapomniane wydarzenie. Sołtys i Rada Sołecka Dąbrowy 17 i 18 września
przygotowali dla mieszkańców i gości wyjątkowe atrakcje.
JUSTYNA WALIGÓRA

Stowarzyszenie „Ogrody Sztuki”.

Zaczęło się od pokazów: ratownictwa medycznego i drogowego
w wykonaniu wielickich jednostek Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Medycznej. Następnie scenę i jej okolice zajęły dzieci.
Najmłodsi bawili się wyśmienicie startując w najróżniejszych
konkurach. Były więc i artystyczne zmagania i integracyjne
konkursy. Powstały wielobarwne mozaiki ziemniaczane
i wywiązały fantastyczne sportowe emocje.

Z kartoflem w roli głównej
Najciekawsze były jednak konkursy dedykowane szarej bulwie.
W rodzinnym turnieju „O złotą bulwę” rywalizowało sześć rodzin.
Zawodnicy musieli wykazać się znajomością najpopularniejszych
potraw i odmian ziemniaka oraz sprytem w jego obieraniu
i zbiorze. Najlepsza w tych konkurencjach była Iwona Więcek
z córką Natalią.

Nagrody w konkurencjach zostały ufundowane prywatnie przez
przewodniczącą Rady Gminy Lucynę Buczek, wójta Zbigniewa
Strączka i sekretarza Zbigniewa Fica. – Miło było popatrzeć na
kilkunastoosobową grupę szczęśliwych dzieciaków – zaznacza
prowadząca blok zabaw Ewelina Rajca.

Niezwykle „smaczna” okazała się rywalizacja kół gospodyń
wiejskich z powiatu wielickiego. O trzy miejsca na wyjazd
studyjny do Brukseli, ufundowany przez europosła Bogusława
Sonika walczyło dziesięć kół. – Wygrały panie z KGW w Targowisku
oraz reprezentantki ze Szczytnik i Sławkowic. Jury buło pod
wrażeniem przygotowanych przez gospodynie „ziemniaczanych”
potraw – relacjonuje prowadząca konkurs Iwona Hudyga.
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Zaraz po tym z oryginalnym repertuarem wystąpiła unikatowa
formacja muzyczna „Szmelcpaka”. Grupa mężczyzn z Szarowa
i Dąbrowy pokazała jak rewelacyjnie można wykorzystać stare
tamburyny, tarki do prania i inne najróżniejsze przedmioty.
Wielkie brawa dla nich. Weekendowej zabawie w Dąbrowie
towarzyszyły koncerty zespołów 4 rano i Format C. Młode talenty
naszej gminy w błyskawicznym tempie zjednały sobie
publiczność. Widowiska muzyczne zakończyły się zabawami
tanecznymi do przysłowiowej 4 rano.
Artystycznie i w temacie
Oprócz wyrobów rękodzieła artystycznego, malarstwa dzieci
i członków grupy „W wolnej chwili”, stoisk sadowniczych oraz
regionalnych przysmaków z ziemniakiem w roli głównej, takich
jak placki po dąbrowsku nie mogło zabraknąć wystawy i porad
dotyczących uprawy tego popularnego warzywa. Spośród 137
odmian zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Odmian
w Dąbrowie pokazano 40 preferowanych do uprawy w
warunkach glebowo-klimatycznych Małopolski. Wśród atrakcji
nie można również pominąć warsztatów – ceramiki i filcowania zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”.
Rodzinnie i muzycznie…
Atrakcji na scenie oraz wokół niej nie brakowało aż do późnego
wieczora. Najmłodsi korzystali z dmuchawców, na miłośników
rękodzieła czekały artystyczne wyroby koronkarskie, malarskie,
hafciarskie i inne upominki. Ponadto na zielonym terenie Domu
Kultury można było próbować swoich sił w skokach na
trampolinach. Nie można również zapomnieć o inspirującym
egotycznymi rytmami pokazie flamenco przygotowanym przez

Gwiazdy dzieciom
Prawdziwą atrakcją niedzielnego wieczoru była aukcja na rzecz
dąbrowskiego przedszkola. Sołtys Katarzyna Szlachta pozyskała
upominki podarowane wraz z dedykacjami specjalnie na tę
licytację przez gwiazdy sportu i show-biznesu. Każdy człowiek
o dobrym sercu mógł stać się posiadaczem m.in. piłki z podpisami
zawodników Wisły Kraków, płyt Zbigniewa Preisnera, Leszczy,
Krzysztofa Krawczyka, biżuterii Macieja Zienia, gadżetów TVN
z dedykacją Ewy Drzyzgi. Choć nie brakowało chętnych do
licytacji tych podarunków zaraz za piłką Wisły za największą
kwotę „poszedł” obraz autorstwa Lucyny Buczek i tort Adama
Dziadura. – Organizując Święto Ziemniaka wróciliśmy do
tradycji. Kilka lat wcześniej taka impreza była tutaj cykliczną.
Naszym celem była integracja mieszkańców i wsparcie
miejscowego przedszkola – stwierdzają organizatorzy.
– Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia dziękujemy
przewodniczącej Rady Gminy Lucynie Buczek, wójtowi
Zbigniewowi Strączkowi, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
w Dąbrowie, OSP w Dąbrowie oraz wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób nas wsparli i uczestniczyli w święcie –
podkreślają.
Dwudniowe Święto Ziemniaka w sympatycznym i lekko
żartobliwym tonie poprowadził Wojciech Biernat, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczytnikach. Wzięli w nim udział, jak
podkreślali z wielką przyjemnością wójt Strączek wraz z małżonką,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Gaj i Sylwester Skoczek,
radna województwa małopolskiego Elżbieta Achinger oraz radni
i sołtysi naszej gminy.

fot. Justyna Waligóra i Adam Buczek

Kolorowo, ludowo i niekonwencjonalnie…

Najpiękniejsze ogrody i ich właściciele

fot. Krystyna Gierat

Ogród Urszuli Maciejasz – I miejsce w kategorii małych ogrodów

Ogród Anny Słaboń – I miejsce w kategorii dużych ogrodów

Podziękowanie Wójta Gminy Kłaj
Dobrze utrzymana przestrzeń publiczna odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu lokalnych społeczności.
Chciałbym serdecznie podziękować właścicielom nieruchomości za wysoką dbałość o własne posesje
i ich otoczenie w tym za bieżące utrzymanie drożności rowów melioracyjnych
i przydrożnych przepustów oraz koszenie poboczy.
Dziękuję wszystkim za trud i wysiłek z tym związany.
Wspólnie tworzymy przestrzeń w której żyjemy. Dbajmy by była nam przyjazna.
Zbigniew Strączek

fot. Anna Margielewska

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku

dziękuje
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Targowisku
oraz paniom nauczycielkom z przedszkola w Targowisku
za przygotowanie programu dla dzieci na uroczystość obchodów 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zarząd OSP

Mieszkańcom i sponsorom za sfinansowanie samochodu strażackiego
w postaci zakupu pamiątkowych gwoździ podczas uroczystości obchodów 100-lecia OSP
a także panu Adamowi Chudeckiemu za zakup radia do łączności
z Państwową Strażą Pożarną
Zarząd OSP
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