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Budowa
społeczeństwa
obywatelskiego
w Gminie Kłaj
Projekt Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego
w Gminie Kłaj, został opracowany w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
e Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Oliwia Bieda
Budowie społeczeństwa obywatelskiego w naszej
gminie ma sprzyjać wyposażenie placówek oświatowych, gospodarstw domowych oraz instytucji takich
jak Gminne Biblioteki czy Gminna Izba Regionalna
w zestawy komputerowe, które mają służyć nie tylko
integracji społecznej ale także lokalnemu rozwojowi.
W komputery stacjonarne oraz laptopy zaopatrzone
zostało już 5 szkół. Komputery stacjonarne – HP ELLITE 8300 + 23 calowe monitory oraz 15,6 calowe No-

mają komputery HP Pro 6300 MT i 20 calowe monitory. Zgodnie z projektem, w nowym roku odbędzie się
przetarg na szkolenie osób starszych z obsługi komputera. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak obsługiwać
sprzęt komputerowy, jak poruszać się po Internecie
oraz nauczą się obsługi Pakietu Microsoft Office.

Kanał burzowy
już gotowy

Najistotniejszym elementem budowy społeczeństwa
obywatelskiego, jest tworzenie takich warunków,
które będą umożliwiały i sprzyjały jego rozwojowi.
Niezbędnym składnikiem do budowy szeroko pojętego kapitału społecznego, są aktywni i zaangażowani
mieszkańcy oraz odpowiedni sprzęt. Ogromnie cieszy
mnie fakt, że mieszkańcy naszej gminy chcą się rozwijać i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym – mówi
Wójt Gminy Kłaj, Zbigniew Strączek.

w listopadzie zakończyły się prace nad odbudową kanału burzowego będącą łącznikiem
między drogą gminną relacji Kłaj - Targowisko
nr ew. 560249K, a cmentarzem w Kłaju, na dz.
nr 2189, 2191.

Budowa
chodnika
Targowisko –
Łężkowice

Oliwia Bieda
Kanał burzowy został wyremontowany na odcinku
92 metrów bieżących. Odbudowany rurociąg burzowy, ma stanowić zabezpieczenie na wypadek
wystąpienia gwałtownych ulew. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę „Trans-Mar”. Łączna kwota realizacji zadania to 371 tysięcy złotych.
Na wykonanie tej inwestycji, Gmina Kłaj uzyskała
dofinansowanie w wysokości 280 tys. złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dobiegły końca prace nad budową chodnika na
odcinku drogi nr 2018, od drogi nr E94 w Targowisku do kościoła w miejscowości Łężkowice.
Oliwia Bieda
Inwestycja zakończyła się zgodnie z harmonogramem robót - 29 listopada br. Budowa 461. metrowego odcinka z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na głównej drodze
dojazdowej do miejscowości Łężkowice. Zadanie
zostało zrealizowane ze środków pochodzących
z Powiatu Wielickiego oraz gminy Kłaj w wysokości
po 50%.

tebooki Probook 4540S firmy HP zostały przyznane
szkołom i podzielone pomiędzy gimnazjum, a szkołą
podstawową:
-ZSO Brzezie: 24 komputery stacjonarne + 4 laptopy
-ZSO Kłaj: 26 komputery stacjonarne + 8 laptopów
-ZSO Szarów: 24 komputery stacjonarne + 8 laptopów
-ZSO Targowisko: 24 komputery stacjonarne + 4 laptopy
-SP Grodkowice: 20 komputery + 4 laptopy.
W 7 komputerów stacjonarnych oraz 2 laptopy wyposażone zostały także Gminne Biblioteki oraz Gminna
Izba Regionalna w Kłaju:
-Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju: 4 komputery
stacjonarne + 2 laptopy
-Filia Biblioteczna w Brzeziu: 1 komputer stacjonarny
-Filia Biblioteczna w Szarowie: 2 komputery stacjonarne
-Gminna Izba Regionalna: 1 laptop.
W chwili obecnej trwa montaż wież masztów antenowych, dzięki którym instytucje będą podłączone do
sieci internetowej. Na przełomie roku 2013/2014 po
wybudowaniu już całej infrastruktury, komputery trafią do 70 gospodarstw domowych. Beneficjenci otrzy-
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260 metrów
nowego asfaltu
Zakończył się remont gminnej drogi w miejscowości Łysokanie. Nowym asfaltem pokryty
został odcinek drogi dojazdowej począwszy
od drogi powiatowej łączącej Targowisko – Węgrzce.
Roboty remontowe nawierzchni zostały wykonane na odcinku 260 metrów bieżących. Na ten cel
pozyskano środki w wysokości 50%, pochodzące
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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Remont remizy Nowa
OSP Brzezie
nawierzchnia
na parkingu
w Brzeziu
Strażacy ochotnicy z Brzezia mogą już
korzystać z odnowionego, w niczym nie
przypominającego budynku strażnicy
sprzed remontu.
Oliwia Bieda
Po generalnym remoncie został odebrany
budynek OSP Brzezie. Prace remontowe
polegały w szczególności na przystosowaniu do użytku pomieszczeń socjalnych, odnowieniu boksów garażowych oraz szatni.
W ramach prace remontowych wymieniono także C.O i C.W.U. oraz grzejniki i piec,
a w miejsce usuniętej instalacji zamontowano nowe centralne ogrzewanie. Remizę wyposażono w dwufunkcyjny piec grzewczy.
W pomieszczeniach socjalnych wykonane
zostały sufity podwieszone z płyt gipsowo
- kartonowych wraz z ociepleniem. Na ścianach położono tynki oraz gładzie. Podłogi
pokryte zostały flizami. Aby strażacy w budynku remizy mogli czuć się jak w domu,
ściany pomalowane na jasny, ciepły kolor.
Zakupiono i zamontowano drzwi oraz parapety. Wykonano wentylację, wymieniono
instalację wodno - kanalizacyjną oraz zamontowano nowe urządzenia sanitarne.
Metamorfozę przeszły także boksy garażowe. Prace dotyczyły wymiany wentylacji,
przerobienia instalacji wod.-kan; wylewki,
filizowania oraz odświeżenia ścian.
Zupełnie nowy wygląd zyskały także szatnie dla ochotników. Usunięte zostały pasy
zawilgoconego tynku, a w jego miejsce położony został nowy. Wykonana została wylewka wraz z izolacją oraz położono płytki.
Wymieniono także instalację elektryczną.
Na realizację zadania, pozyskane zostały środki w wysokości 27.513,00 złotych
pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w ramach
konkursu „Małopolskie Remizy 2013”. Na
wymianę instalacji ogrzewania centralnego pozyskane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości
5.295,42 złote.

Staraniem Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka wykonana została
nawierzchnia asfaltowa na parkingu
przy cmentarzu parafialnym w Brzeziu.
Oliwia Bieda
Nowy asfalt położono na powierzchni
200 metrów kwadratowych. Dla polepszenia estetyki obszaru parkingu odświeżone zostało także ogrodzenie. Teraz
jest nie tylko bezpieczniej ale i ładniej.

Mamy
już długo
wyczekiwaną
drogę
w Targowisku
Zakończyły się już prace remontowe
nad drogą powiatową w miejscowości
Targowisko.
Oliwia Bieda
Droga Cichawa - Kłaj stanowi łącznik pomiędzy drogami krajowymi nr 94 i 75.
W ramach tej inwestycji usunięte zostały drzewa, poszerzona została jezdnia
i pobocze oraz wzmocniono konstrukcję drogi. Przebudowane zostały wloty
i zjazdy dróg, wykonano odwodnienie
drogi i umocnienie rowów elementami
prefabrykowanymi, zabezpieczono sieci
teletechniczną i wodociągową. Miesz-

kańcy gminy, po remoncie mogą bezpiecznie przemieszczać się pieszo pod
wykonanym 100 metrowym odcinku
chodnika. Na całej długości nowej jezdni wykonane zostało także oznakowanie
poziome. Roboty zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Remont
łazienki
zakończony!
Przedszkole Samorządowe w Kłaju
może pochwalić się nową łazienką.
W październiku bowiem w jednej z łazienek rozpoczął się generalny remont.
Anna Wiśniewska
Zostały wymienione wszystkie rury oraz
sanitariaty. Umywalki dostosowano do
wysokości i rozmiarów dzieci. Położono
nowe płytki na ściany i podłogę. Zawieszono wygodne dla dzieci dozowniki
na mydło i ręczniki papierowe. Łazienka wzbudziła zachwyt u naszych przedszkolaków!
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Gmina Kłaj
z certyfikatem
Samorządowy
Lider Edukacji
W dniu 27 listopada 2013 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie odbyła się gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej,
w trakcie której naszej gminie wręczono certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2013”
w kategorii gmin do 20 000 mieszkańców,
przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Tym samym gmina znalazła się w zaszczytnym
gronie 26 laureatów wyłonionych spośród ponad 90 gmin w całej Polsce, które poddały się
procesowi oceny i certyfikacji. Na ręce odbierającego certyfikat Wójta Gminy, p. Zbigniewa
Strączka zostały złożone gratulacje i podziękowania dla samorządu gminy za trud i codzienną pracę na rzecz rozwoju edukacji lokalnej
w niełatwym dla niej okresie pogłębiającego się
niżu demograficznego, nie zawsze przyjaznych
reform i coraz bardziej ograniczanych możliwości finansowych samorządów.
Certyfikaty Samorządowy Lider Edukacji
przyznawany jest gminom i powiatom, które
w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnic-

twa na swoim terenie, inwestują w oświatę i jej
infrastrukturę, w tym także sportową, wspierają innowacyjność i nowatorskie działania zorientowane na kreowanie lokalnej przestrzeni
edukacyjnej oraz są organami prowadzącymi
szkół wykazujących osiągnięcia dydaktyczne,
kulturalne lub sportowe. To wyróżnienie, ale
jednocześnie potwierdzenie dla władz samorządowych, że prowadzona przez nie polityka
edukacyjna, z poszanowaniem potrzeb miejscowych społeczności, jest prawidłowa i wysoko oceniana przez instytucje, które zajmują
się analizowaniem działań podejmowanych na
rzecz rozwoju edukacji na najniższym szczeblu.
Przyznanie tytułu Lidera to niewątpliwy sukces całej wspólnoty lokalnej. Przyznawana od
trzech lat certyfikaty są bowiem rozpoznawalnymi w skali kraju i cieszącymi się niepodważalnym prestiżem symbolami wysokiej jakości,
zaangażowania i innowacyjności działań gminy
na rzecz rozwoju edukacji, o czym świadczy
chociażby niewielka liczba gmin posiadających
takie wyróżnienia. To powód do zadowolenia,
ale jednocześnie motywator do jeszcze lepszej
i wytężonej pracy we wszelakich działaniach,
których beneficjentami ostatecznymi są uczniowie – najmłodsi mieszkańcy gminy, gdyż „takie
będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” (kanclerz Jan Zamoyski).

Oficjalne
otwarcie budynku remizy
OSP w Brzeziu
Przebudowany i wyremontowany budynek
remizy OSP w Brzeziu doczekał się oficjalnego otwarcia. Tak szczególna dla miejscowych
druhów uroczystość, zorganizowana 29 listopada, zgromadziła wielu gości, przybyłych z całej gminy oraz powiatu.
Oliwia Bieda
Na placu przed wyremontowaną strażnicą zgromadziło się wiele osób - wśród nich:
Na placu przed wyremontowaną strażnicą zgromadziło się wiele osób - wśród nich: Marszałek
Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak,
Komendant Powiatowej PSP – Aleksander Starowicz, Radni Powiatowi, Gminny Komendant
OSP Kłaj, Wójt oraz Sekretarz Gminy Kłaj, Radni,
Sołtys Brzezia oraz druhowie z jednostek OSP
z terenu gminy Kłaj.

4

Głównym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali:
Marszałek Województwa, gospodarz gminy,
Komendant Powiatowej PSP oraz Prezes OSP
Brzezie – Artur Ordyk.
Przygotowania do remontu i przebudowy remizy trwały już od dłuższego czasu. Na realizację
tej inwestycji uzyskaliśmy środki z Województwa Małopolskiego w ramach projektu: „Małopolskie Remizy 2013”. Zauważalna jest praca
mieszkańców oraz druhów z jednostki OSP
w Brzeziu, którzy bardzo mocno zaangażowali
się w remont obiektu, za co im serdecznie dziękuję – mówi gospodarz gminy – Zbigniew Strączek.

Wreszcie
Targowisko!
Wreszcie na autostradzie węzeł, do Krakowa
na wschód, ma prawidłowe nazewnictwo –
Targowisko.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko
Anna Wójtowicz
Wielokrotnie pisma na przestrzeni 2003 roku
do 2012 włącznie do GDDKiA w Krakowie, do
Zarządu Głównego GDDKiA w Warszawie, do
Wojewody Małopolskiego i wielu innych zakończyły się pomyślnym rezultatem.
Pierwsze pisma były kierowane już na etapie
wystawionych do wglądu planów budowy A4
przez nasz teren (2003 rok). Odpowiedzi nie
dawały nadziei na zmianę. Uporczywie jednak
drążyliśmy sprawę. W 2009 roku włączyło się
w korespondencję, w imieniu mieszkańców sołectwo. Przy każdej notatce o A4, pojawiającej
się w sferze medialnej przypominaliśmy o naszej prośbie. Przy pierwszych wbitych w ziemię
łopatach i później na etapie poszczególnych odcinków budowy słaliśmy pisma i mapki Gminy
ze wskazówką granic Targowiska. Po jedenastu
latach korespondencji o zmianę Szarowa na Targowisko starania poskutkowały.
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XXXVII Sesja Rady Gminy
22 listopada, w sali widowiskowej Urzędu Gminy odbyła się XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy.
Podczas obrad radni poruszyli istotne dla mieszkańców kwestie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podatku oraz współpracy gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi.
Oliwia Bieda
Zanim przewodnicząca Rady otworzyła obrady, głos
zabrał Wójt Gminy Kłaj, który złożył serdeczne podziękowania dla pani Moniki oraz pana Józefa Jędrzejczyk
za okazaną szybką reakcję i gotowość podczas wypadku. Zdarzenie miało miejsce, późnym wieczorem
i dzięki pierwszej pomocy udzielonej poszkodowanemu nie tylko ocalili życie człowiekowi, ale także umożliwili mu powrót do normalnego życia.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej
sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności
wójta w okresie międzysesyjnym rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem uchwały w/s przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Targowisko –
1” i „Targowisko – 2”. Podczas XXXVII Sesji poruszany
był także temat stawek podatkowych oraz kwestie odbioru odpadów komunalnych i oraz podział gminy na
stałe obwody głosowania.
Nowe stawki podatku od nieruchomości
Szanowni podatnicy!
W dniu 22 listopada 2013 roku w czasie XXXVII zwyczajnej sesji Rada Gminy uchwaliła nowe stawki w podatku od nieruchomości na rok 2014 r.

Poziom stawek od 1 m² powierzchni kształtuje się następująco:
Budynki mieszkalne – 0,70 zł
Budynki zajęte na prowadzoną działalnością gospodarczą – 19,85 zł
Budynki zajęte na działalność kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł
Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń
zdrowotnych – 4,68 zł
Budynki pozostałe – 4,82 zł
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,85 zł.
Grunty pod jeziorami – 4,50 zł
Grunty pozostałe – 0,30 zł
Podczas sesji Rada Gminy postanowiła ponadto obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69,28 zł (ogłoszonej przez Prezesa GUS) do
kwoty 65 zł. za 1 q.
W związku z tym, stawka podatku rolnego na rok 2014
będzie wynosiła:
Dla gruntów gospodarstwa rolnego - 162,50 zł za 1 ha
Dla pozostałych gruntów – 325 zł za 1 ha
K. Piotrowska-Ryś
Inspektor ds. wymiaru podatków

ŚMIERCIONOŚNE GAZY Z KOMINÓW
Z ilu kominów wydobywa się czarny, gryzący dym? W poszukiwaniu oszczędności wciąż popularne jest spalanie
w piecach śmieci.
Tyle, że kiedyś było ich niewiele i nie były toksyczne. Dziś
większość produkowanych przez nas odpadów to tworzywa sztuczne. Przez niektórych są one pieczołowicie
gromadzone na sezon grzewczy. Efekt? Bywają miejsca,
gdzie nie sposób wyjść na spacer lub otworzyć okno. Cała
okolica dusi się w fetorze palonych plastików.
Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest
źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi
i środowiska naturalnego. Substancje, które wydzielają się
w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków
foliowych, pampersów, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej
temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między
innymi:
• Tlenek węgla (CO) - jest bezzapachowym gazem trującym
wywołuje utratę koordynacji ruchowej lub nawet śmierć.
• Dwutlenek węgla (CO2) - mniej szkodliwy od tlenku węgla, pobudza układ oddechowy do większej inhalacji innych związków toksycznych.
• Chlorowodór (HCl) - o ostrym kwaśnym zapachu, niszczy
oczy, drogi oddechowe wywołując stany zapalne.

• Cyjanowodór (HCN) - jest gazem bezbarwnym o migdałowej woni paraliżuje system oddechowy.
• Nakroleina, aldehyd, kwas mrówkowy - drażnią błonę
śluzową i spojówki.
• Fosgen (COCL2) - powstaje podczas procesu spalania
przy obecności chloru w powietrzu, ma zapach zgniłego
siana, wywołuje ostry obrzęk płuc i zmiany w krążeniu.
• Fenol (C6H5OH) - działa trująco na nerwy, powoduje zaburzenia słuchu, bóle głowy, skłonność do kaszlu, osłabienie, swędzenie skóry.
• Dwutlenek siarki (SO2) - wywołuje skurcz i obrzęki krtani,
co może spowodować nawet śmierć.
• Formaldehyd - gaz o silnym zapachu, podrażnia spojówki
i górne drogi oddechowe.
W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów powstają szczególnie groźne związki zwane
dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków
kancerogennych, czyli rakotwórczych, a powstają jako
produkty uboczne spalania różnych odpadów. Dioksyny
to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku. Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!
Kto lekkomyślnie spala plastiki w piecu domowym, na
działce w lesie - truje siebie, nas wszystkich i środowisko.
Dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra naszych dzieci nie spalajmy plastików!
Pamiętajmy, spalenie tworzyw sztucznych nie powoduje
ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany ich postaci –
z wyrobu plastikowego lub gumowego - na bardzo groźne

związki chemiczne, które krążą w powietrzu, przedostają
się do gleby, z gleby do roślin i zwierząt i w końcu trafiają
na nasze talerze. I tak zamyka się koło.
W PRZYRODZIE NIC NIE GINIE!
Zdrowo i bezpiecznie zbierajmy odpady plastikowe i przekażmy firmie, która odbiera od nas odpady komunalne.
Trafią wtedy do specjalnych zakładów, które zajmują się
przetwarzaniem odpadów plastikowych i wrócą do nas
w postaci nowych użytecznych produktów— jako ciepła
odzież z polaru, wykładzina podłogowa, ramy okienne,
firanki, meble do ogrodu, rury kanalizacyjne, zabawki czy
też jako pojemnik na nasze śmieci.
Nie spalajmy i ostrzeżmy sąsiadów przed groźnymi skutkami takiego postępowania z odpadami plastikowymi!
Urząd Gminy zamierza zakupić ANALIZATOR SPALIN, dzięki któremu będzie można, po otrzymaniu skargi od sąsiadów, natychmiast udowodnić a następnie ukarać TRUCICIELA za emisję szkodliwych zanieczyszczeń wynikających
z spalania śmieci.
Za spalanie śmieci w domowych piecach lub kotłowniach
grozi: grzywna lub kara aresztu.
Grzywnę wymierza się w kwocie od 20 do 5.000 zł, zaś kara
aresztu wymierzana jest w długości od co najmniej 5 do
nawet 30 dni.
Michał Łuczkiewicz
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PO DZIĘ KOWANIA I ŻYCZ E N I A
Podziękowanie

Podziękowanie

Zarząd TS „ Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwoju bazy szkoleniowej i materialnej Klubu
oraz realizacji zadań sportowych, turystycznych oraz kulturalnych w 2013 r.
Niniejszym dziękujemy:
- Panu Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączek za budowę nowego zaplecza socjalnego dla
zawodników naszego Klubu
- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak za wsparcie finansowe
i materialne.
- Panu Markowi Nowakowi za współudział w organizacji imprez dla trampkarzy i seniorów
- Pani Annie Jachymek za pomoc w organizacji imprez sportowych.
- Romualdzie i Mariuszowi Buczek oraz Mirosławowi Jurkowskiemu
za opiekę medyczną nad drużynami młodzieżowymi.
- Urzędowi Gminy i Powiatowi Wielickiemu za wsparcie finansowe Klubu ze środków publicznych
na realizację zadań ofertowych.
- Sołtysowi wsi Stanisławie panu Bolesławowi Kusionowi za wypożyczenie walca do renowacji płyty
naszego boiska
Dziękujemy również wolontariuszom i sponsorom indywidualnym, którzy wsparli nas przy organizacji imprez
rekreacyjno-sportowych oraz wszelkich pracach porządkowych.
Dziękujemy Pani / Panu: Dyrektor ZSO w Kłaju Lucynie Dudziak, Halinie Włodek, Annie Wojtowicz, Januszowi
Płachno, Krystynie Midleja-Płachno, Kazimierzowi Rzepka, Romanowi Pagaczowi, Janowi Nowak, Leszkowi
Kamusiński, Wojciechowi Olearczyk, Adamowi Kaleta, Stanisławowi Palej, Witoldowi Bogacz, Antoniemu i Marii
Chyl, Zbigniewowi Prochwiczowi, Małgorzacie Balik, Oliwii Bieda, Janowi i Jakubowi Gałat, Mirosławowi Czapka,
Zdzisławowi Ślęczek, Zbigniewowi Konieczny.
Dziękujemy także naszym wiernym kibicom, szczególnie tym, którzy wsparli finansowo klub pomagając nam
tym samym w realizacji zadań statutowych. Jednocześnie życzymy naszym Sponsorom, Kibicom i Sympatykom
Klubu, TS „WOLNI” Kłaj, oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej
pomyślności, dostatku i radości w 2014 roku.
					
					

Zarząd Klubu Sportowego
TS „WOLNI” Kłaj

Podziękowanie
„Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość,
że w pobliżu są ludzie gotowi nieść pomoc, pomaga.”
Dnia 10 listopada 2013 roku odszedł nasz Najukochańszy Mąż,
Tatuś, Teść, Dziadziuś, Brat, Zięć, Szwagier i Wujek

śp. MARIAN JACHYMEK – mieszkaniec Szarowa
Całej Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym, Pracownikom, Lekarzom, Pielęgniarkom, Kolegom
Kolędnikom oraz Wszystkim, którzy wspierali nas w chwilach Jego choroby i śmierci oraz uczestniczyli we
mszy świętej i ceremonii pogrzebowej składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę, ofiarę mszy
świętych oraz złożone wieńce i kwiaty.
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Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Dąbrowie
oraz cała społeczność przedszkolna

składają serdeczne
podziękowania
Panom
– Robertowi i Stanisławowi Talaga
za nieodpłatną wymianę lamp oświetleniowych w salach zabaw, korytarzach.
Dziękujemy także Wójtowi Gminy Kłaj za
zakup lamp na rzecz naszego przedszkola.
Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w prace
na rzecz
NASZEGO PRZEDSZKOLA
Kluz Jadwiga

Podziękowanie

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie
ZSO w Brzeziu

składają serdeczne
podziękowania
panu Romanowi Wcisło
oraz Marcinowi Kowalczykowi
za ciągłe wspieranie finansowe naszej szkoły
oraz za stałą opiekę nad naszą szkołą i pozyskiwanie dla nas pomocy dydaktycznych, które
usprawniają wychowanie i edukację naszych
uczniów. Dzięki Waszej pamięci i pomocy
możemy realizować różne projekty, które
wzbogacają i rozwijają działalność szkoły.

Podziękowanie

Wójt Gminy Kłaj
oraz
pracownicy Urzędu Gminy
składają serdeczne podziękowania dla pań:

Renaty Olszowskiej
Marty Kowalskiej
oraz Anny Marii Struzik
za przetłumaczenie oferty inwestycyjnej
Gminy Kłaj w wersji obcojęzycznej na potrzeby
strony internetowej gminy.

Podziękowania

Na ręce Księdza Prałata Stanisława Miki, Dziekana Dekanatu Niepołomickiego, pragniemy serdecznie
podziękować Wszystkim Kapłanom za obecność i dar sprawowanej mszy świętej.
Szczególne słowa serdecznego podziękowania za wszelką okazaną pomoc i wsparcie w trudnych dla nas
dniach kierujmy do Księdza Kanonika Adama Kozłowskiego, Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława B. i M.
w Szarowie.
Pragniemy także podziękować Wójtowi Gminy Kłaj Panu

Dyrekcja, nauczyciele oraz dzieci
pragną złożyć serdeczne podziękowania
firmom

Zbigniewowi Strączkowi, składając na Jego ręce serdeczne słowa wdzięczności Członkom Rady Gminy,
Sołtysom Szarowa i Dąbrowy, Sołtysom innych wiosek, Radom Sołeckim, Policji, Strażakom, Mieszkańcom
całej Gminy.
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek, okazali życzliwość oraz duchowe
wsparcie z głębi serca dziękujemy!
Anna Jachymek z Dziećmi i Rodziną

Gorąco dziękujemy: Firmie SolarBayern Panu
Klaus Blos, Firmie Krusz –Bud Panu Piotrowi
Iwulskiemu oraz Panu L.Gurba. Wyrażając swą
wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę
życzymy wielu sukcesów i powodzenia
w realizacji życiowych przedsięwzięć.

za ufundowanie pięknych zabawek dla przedszkolaków.
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CO, G D Z I E, K I E DY
W naszym
Kłajowskim OSP
powstaje
„Izba Tradycji”
i Ty możesz być jej
współtwórcą
Zapraszam wszystkich chętnych do ofiarowania przedmiotów związanych ze strażą do
nowopowstałej „Izby Tradycji”. Sprawdźmy
nasze strychy, odkurzmy szuflady i stwórzmy
niepowtarzalne muzeum naszej przeszłości
strażackiej na przyszłość. Poszukiwana jest
również kronika, która była prowadzona przez
mieszkańca Kłaja. Jeżeli chcesz przekazać rekwizyty prosimy o kontakt z OSP Kłaj lub Urzędem Gminy.

Klub Mam
zaprasza

Drogie Mamy,
Święta zbliżają się wielkimi krokami.
W grudniu spotykamy się tylko trzy razy,
a po Świętach dopiero w nowym roku 10 stycznia. Spotykamy się w każdy piątek,
17.00-18.45, w Domu Kultury w Targowisku.

Gminny Komendant OSP Kłaj
Dariusz Pilch
Tel. kont: 12 284 27-80, 12 284-11-00
12 284-10-45

Jeśli:
- masz małe dzieci, jesteś w ciąży, albo opiekujesz się małym dzieckiem (babcia, niania)
- zależy ci, aby twoje dziecko mało kontakt
z innymi dziećmi
- chcesz poznać inne mamy i tatusiów, poszerzyć swoje grono znajomych
- zależy ci na byciu dobrym rodzicem
- szukasz odpowiedzi na pytania związane
z rodzicielstwem
- lubisz zdobywać nowe informacje, brać udział
w warsztatach, prelekcjach
- chcesz po prostu miło spędzić czas z dzieckiem poza domem

Kalendarz wydarzeń

Spotkajmy się, porozmawiajmy, dajmy szansę naszym dzieciom do wspólnej zabawy
– w końcu to dla nich jest Klub Mam!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach kulturalno-sportowych organizowanych
na terenie gminy Kłaj. Na stronie Urzędu Gminy: www.klaj.pl znajduje się kalendarz imprez,
dzięki któremu możesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w naszej gminie.

Zapraszamy!

Spółdzielnia
Socjalna
„Krok do przodu”
Nowopowstała Spółdzielnia Socjalna „Krok do
przodu” z siedzibą w Brzeziu oferuje usługi w
zakresie:
- prace ogrodowe takie jak: koszenie trawy, prace pielęgnacyjne i porządkowe
- czyszczenie dywanów, wykładzin i mebli tapicerowanych
- mycie okien, drzwi, witryn, podjazdów z kostki
brukowej
- sprzątanie domów, mieszkań, biur i garaży
- drobne prace remontowe
- całoroczna i sezonowa opieka nad grobami
- sprzątanie kościoła w zastępstwie osób, które
mają problem z wygospodarowaniem czasu
WSZYSTKIE USŁUGI
W CENACH KONKURENCYJNYCH
NIE CZEKAJ! - SPRAWDŹ NAS!
tel. 531 509 336
e-mail: biuro@sskrokdoprzodu.pl
www.sskrokdoprzodu.pl

Do naszej dyspozycji jest:
- duża sala, z możliwością organizacji warsztatów, konferencji - posiada zaplecze multimedialne,
- dywanowy kącik - centrum zabaw o powierzchni ponad 16 metrów kwadratowych,
wyłożone nową, kolorową wykładziną dywanową,
- mnóstwo zabawek: klocki, pluszaki, bujaczki,
skoczki, piłki, zabawki edukacyjne,
- przewijak,
- kuchnia ze sprzętem agd - możliwość przygotowania i podgrzania posiłku.
Z pozdrowieniami,
Magdalena Sala
Przewodnicząca Klubu Mam

Harmonogram
odbioru odpadów
komunalnych

Na oficjalnej stronie gminy: www.klaj.pl
w zakładce „Samorząd” w podzakładce
„Gospodarka Odpadami” znajdują się
informacje „dla mieszkańca” w których umieszczony został m.in. harmonogram odbioru
odpadów komunalnych oraz informacje dotyczące tego w jaki sposób należy segregować
śmieci. Zapraszamy do zapoznanie się
z terminarzem.

Bezpłatne
Porady Prawne
Informujemy, że mieszkańcy Gminy Kłaj
mają możliwość skorzystania z zupełnie
darmowych porad prawnych. Najbliższe,
bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa
świadczone są w Centrum Porad Prawnych
i Obywatelskich w Bochni, Niepołomicach
oraz Krakowie.
Więcej informacji znajduje się na:
www.prawo.kolping.pl
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Bochnia
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 635 11 17
email: prawo-bochnia@kolping.pl
Czynne: wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30
oraz w pierwszy i ostatni piątek miesiąca:
8:30-12:30
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
w Niepołomicach
Ul. 3-go Maja 23
32-005 Niepołomice
Tel./fax: 12 281 32 48
e-mail: prawo-niepolomice@kolping.pl
Czynne: wtorek i czwartek od 16:00 do 18:30
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
w Krakowie
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
Tel: 12 418 77 66
e-mail: prawo-krakow@kolping.pl
Czynne: codziennie od 10:00 do 16:00
Wszyscy obywatele mają równe prawa
– korzystaj z nich w pełni!

Wykłady UTW

Zapraszamy studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na wykłady w nowym roku
kalendarzowym. W styczniu, spotkania odbędą
się tradycyjnie o godzinie 17:30 w sali widowiskowej Urzędu Gminy.
13 stycznia: Siostra Halina Mol – Sekty
27 stycznia: Kazimiera Wojas – Medycyna
Zapraszamy.

Wójt Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy
do centrum Kłaja

na pokaz sztucznych ogni.
w noc sylwestrową o godzinie 00:00
Powitajmy Nowy 2014 Rok wspólnie
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G M IN N A BIBLIOTEK A PU B L I CZ N A

„Chiny w dobie Program
przemian”
wspierania
nauki czytania
„Czytam sobie”
26 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Przybliżamy ludziom świat” poświęcone Chinom
w dobie przemian.
Aneta Strach

Prelekcję i pokaz slajdów poprowadził podróżnik Ryszard Stabach. Była to bardzo interesująca lekcja zarówno historii jak i geografii. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy i praktycznych informacji na temat
Chin. Podczas wirtualnej „podróży” odwiedziliśmy
m.in.:
Purpurowe Zakazane Miasto - pełne przepychu i bogactwa miasto cesarza, kto wszedł tam bez pisemnego pozwolenia tracił głowę. Przejście przez miasto
z jednego końca na drugi w linii prostej zajęło podróżnikom 3 godziny. Coca cola - oznacza w języku
chińskim dosłownie „złap pchłę „. Chińczycy jedzą
wszystko pałeczkami nawet zupę. Zobaczyliśmy plac
Tiananmen - największy rynek na świecie. W Chinach
koniecznie trzeba się targować, każdą cyfrę pokazujemy inaczej np. dwa palce to cyfra 8. Nie ma alfabetu,
każde słowo ma swój znak, a jest ich ok. 50 000. Nie
ma człowieka, który by je znał wszystkie. Wykształcony
Chińczyk zna około 5, 6 tysięcy znaków.
Chińczycy do perfekcji opanowali parzenie herbaty, kiedy już nie chcemy jej pić odwracamy filiżankę
do góry dnem. Żeby kupić bilet na metro trzeba stać
w kolejce 7 godzin przy 100 otwartych kasach. Jedzenie chińskie jest ostre i pikantne. Nie oddziela się kości
od mięsa są razem szatkowane, nie ma tu pieczywa,
sera, masła, czekolady. Do smakołyków należą m.in.
smażone szczypawice, larwy, ośmiornice, skorpiony,
baranie jądra. Chińczycy hodują świerszcze, ponieważ
wierzą że przynoszą szczęście. Każda rodzina ma przynajmniej jednego świerszcza i chodzi z nim na spacer.

Podziwialiśmy i poznaliśmy historię wielkiego
Muru. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy
o Terakotowej Armii. Poznaliśmy życie pand wielkich.
Spędziliśmy kilka dni na rzece Jangcy i dowiedzieliśmy się jak w Chinach łowi się ryby. Od stuleci łowi się
tam ryby za pomocą kormoranów. Zawiązuje się im
gardło i wpuszcza do wody. Kormoran gdy złowi rybę
wypływa i wypluwają ją do wiaderka. Potem rozwiązuje się im gardło i zostają nakarmione odrzuconymi,
małymi rybami. Na moment zatrzymaliśmy się w stolicy drapaczy chmur Hong-Kongu.
Podczas spotkania mogliśmy degustować chińskie potrawy posługując się oczywiście pałeczkami.
Spotkanie odbyło się dzięki środkom z Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
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„Czytam sobie” to trzy poziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5 - 7 lat.
Aneta Strach
Akcja „Czytam sobie” skupia się na pokazaniu dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą,
a nauka czytania może być radosna i ciekawa. Program
wydawniczy Edukacyjnego Egmontu wspiera dzieci
w nauce czytania wydając serie książeczek pt. „Czytam
sobie”.
Gminna Biblioteka Publiczna również przyłącza
się do tej akcji, bo wiemy jak niezwykle ważne jest to,
żeby czytać. Dostępnych już jest 9 tytułów książek z tej
serii Wydawnictwa Egmont odpowiadających 3 poziomom samodzielnego czytania.
Założenia merytoryczne wydawanej serii odpowiadają etapom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka, uwzględniając także manualne
potrzeby początkującego czytelnika, czyli potrzebę
śledzenia tekstu paluszkiem.
Książki zostały napisane przez najwybitniejszych
współczesnych polskich pisarzy dla dzieci. O szatę graficzną zadbało grono najlepszych polskich artystów
tworzących ilustracje dla dzieci.
Seria „Czytam sobie” otrzymała honorowy patronat Biblioteki Narodowej.
Zachęcamy dzieci i rodziców do sięgania po książki, bo radość czytania to bakcyl, którym warto się zarazić!

„Czerwony
Kapturek”
z wizytą
w bibliotece
Klasyczną bajkę o „Czerwonym Kapturku”, powinno znać każde dziecko.
Aneta Strach
W piątek, 22 listopada na zajęciach zorganizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju opowiedziała ją Aneta Strach - kierownik biblioteki w Brzeziu. Tę mądrą i ponadpokoleniową historię polubiły
wszystkie dzieci. Z zainteresowaniem słuchały opowiadań pani ubranej w czerwony płaszczyk. Maluchy
miały również okazję aby poćwiczyć pamięć. Odpowiadały na zadawane im przez główną bohaterkę

pytania i przytaczały usłyszane w bajce fragmenty.
Najwspanialej jednak bawiły się naśladując bohaterów opowiadania, poprzez występ w pudełkowym
teatrzyku. Na zakończenie spotkania, każde dziecko
otrzymało książeczkę. Jaką? - To chyba oczywiste. 60
minut spędzonych w kłajowskiej bibliotece upłynął
szybko, jednak w rodzinnej atmosferze, na wspólnej
zabawie dzieci i ich mam.

Doktor Dolittle
z wizytą w Kłaju
18 listopada gościliśmy po raz drugi aktorów z teatru Art- Re, tym razem z przedstawieniem „Doktor
Dolittle i przyjaciele”. Adaptacja powieści Hugh
Loftinga, której bohaterem jest doktor Dolittle co
chwilę wywoływała głośny śmiech, spontaniczne
i żywiołowe reakcje dzieci.
Aneta Strach
Sympatyczny doktor, którego pacjentami są zwierzęta
wyrusza w podróż do Afryki, aby wyleczyć tam chore małpy. W czasie tej niezwykłej podróży spotyka go
wiele ciekawych i zabawnych przygód.
Pierwszą pacjentką doktora była papuga następnie wąż, którego bolał ogon, krokodyl, świnka, zebra,
żyrafa, której potrzebne były krople do oczu, hipopotam z bolącym zębem, szczurek i lew.

Było to przedstawienie interaktywne. Aktorzy
angażowali dzieci do wspólnej zabawy, tańca i współtworzenia przedstawienia. Dzieci podpowiadały doktorowi jak ma postąpić w różnych sytuacjach. Miały
również możliwość występu na scenie razem z aktorami i zagrać rolę:
• pomocników króla piratów - zamiatały pokład statku,
mieszały w garnkach a Helenka przejęła stery okrętu
• pielęgniarek - pomagały wyleczyć chorą małpkę, dawały zastrzyki.
Czas upłynął nam na wspólnym śpiewaniu, zabawie z aktorami i dalekiej podróży z doktorem Dolittle
do Afryki.
Spotkanie odbyło się dzięki środkom z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
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PR O J E K T Y W O ŚWI AC I E
Udział ZSO
Targowisko
w Małopolskim
Konkursie
„Odblaskowa
Szkoła”
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła
kolejny już raz do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jednym z głównych celów konkursu jest wyposażenie jak
największej liczby uczniów w elementy odblaskowe
oraz podniesienie świadomości uczniów i rodziców na
temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze
szkoły. Podczas trwania konkursu zaplanowano i zrealizowano szereg działań.
Koordynator Urszula Cyga
Uczniowie klas od I do VI mogli wypowiedzieć się na temat
„Bezpieczna droga do szkoły”, tworząc plakaty oraz rysunki w ramach Małopolskiego Konkursu „Bezpieczna droga
do szkoły”. Każda klasa wykonała również gazetki ścienne,
które przypominały o konieczności własciwych zachowań w drodze do szkoły. 7 października 2013r. uczniowie
uczestniczyli w spotkaniu na temat bezpiecznego udziału
pieszych oraz rowerzystów w ruchu drogowym z zaakcentowaniem znaczenia elementów odblaskowych, które
szczególnie w okresie jesienno-zimowym ratują życie.
Spotkanie poprowadził pan Robert Spyrczyński ze Stowarzyszenia na Rzecz Praw Pieszych oraz pan Dzielnicowy
Piotr Piotrowski.
Klasy najmłodsze przeszły ulicami Targowiska rozdając naklejki odblaskowe uczestnikom ruchu drogowego.
Celem tych działań było zachęcenie całej społeczności do
noszenia elementów odblaskowych.
Odblaskowe ognisko nad Rabą klas V i VI stało się
okazją do spotkania w warunkach plenerowych z przedstawicielami Policji. Poruszony został temat zachowań
sprzyjających bezpieczeństwu na drodze. Uczniowie mieli
możliwość zobaczenia samochodu policyjnego od środka
oraz przedmiotów, którymi Policja posługuje się podczas
wykonywania swoich czynności.
12 października odbył się festyn odblaskowy pod
hasłem „Bezpieczni żyją dłużej”. Zgromadzili się na nim
uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum
wraz z rodzicami oraz nauczycielami. Impreza rozpoczęła
się występem najmłodszych uczniów, którzy zaprezentowali program artystyczny pt.„Bądź uważny, bądź bezpieczny”. Następnie odbył się pokaz mody odblaskowej,
podczas którego zaprezentowano uczestników ruchu
drogowego zaopatrzonych w wymagane elementy odblaskowe. Niezmiernie oryginalne i pomysłowe były stroje
„odblaskowe” uczniów, którzy wystąpili w pokazie mody.
Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe oraz
tutniej rowerowy, podczas których nagrodzono i wyróżniono najlepszych uczestników.
Do działań promujących bezpieczeństwo aktywnie
włączyły się zaproszone służby. Reprezentanci miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej (Krzysztof Naruszewicz,
Robert Pawełek, Tomasz Chudecki) poprowadzili pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, instruowali, jak
udzielić pierwszej pomocy, gdy dojdzie do wypadku. Policjanci z Komendy Powiatowej w Wieliczce (Magdalena
Chwastek, Marcin Radulski, Piotr Michniak) zaproponowali dorosłym pokonywanie toru przeszkód w alkogoglach.
Rodzice, nauczyciele znakomicie się bawiąc, przekonali
się, że w symulowanym stanie upojenia alkoholowego

nikt nie pokonuje przeszkód, nawet jeśli bardzo się stara.
Zaproszenie przyjęła higienistka szkolna (Paulina
Chudecka), która prowadziła pogadanki na temat zdrowego stylu życia, odżywiania oraz umożliwiła dzieciom
i dorosłym sprawdzenie wysokości ciśnienia oraz pomiaru
poziomu cukru w organizmie.
Imprezę zakończył mecz piłki nożnej odblaskowi rodzice kontra odblaskowe dzieci, w którym zwyciężyli opiekunowie 3:1. W nagrodę młodsi piłkarze otrzymali opaski
i zawieszki odblaskowe, a starsi naklejki na samochód.
Podczas festynu można było zaopatrzyć się w elementy odblaskowe. Harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej działający przy Szkole Podstawowejn w Targowisku w ramch
akcji „Bezpieczni żyją dłużej” w niedzielę 20 października
na placu kościelnym rozprowadzali kamizelki oraz opaski
odblaskowe.

Zwieńczeniem działań w ramach Odblaskowej szkoły
był finał konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
w którym brały udział klasy IV-VI Szkoły Podstawowej oraz
I-III gimnazjum. I miejsce zajęła klasa I gimnazjum, a drugie
klasy II i III gimnazjum. Świetnie zaprezentowała się klasa
IV SP, która ma prawo nie znać przepisów ruchu drogowego, a znała odpowiedzi na większość pytań.
Mamy nadzieję, iż przeprowadzone działania podniosą świadomość zarówno dzieci, jak i mieszkańców naszej
miejscowosci. Pragniemy, aby każdy był przekonany, że
noszenie kamizelek i innych elementów odblaskowych
zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg. Liczymy na wsparcie rodziców, którzy poprzez
własny przykład i dopilnowanie swoich pociech pomogą
zdyscyplinować dzieci i młodzież do noszenia elementów
odblaskowych.

Projekt unijny
„Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”
Przedszkole Samorządowe w Kłaju przystąpiło do projektu unijnego „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”.
Anna Wiśniewska
„Projektem będzie objętych 60 placówek z terenu Powiatu Wielickiego: 53 szkoły podstawowe, gimnazja i ponad gimnazjalne oraz 7 przedszkoli. Celem projektu jest systemowe wsparcie nauczycieli, realizowane poprzez wdrożenie w szkołach i przedszkolach objętych projektem, rocznych planów wspomagania szkół oraz przedszkoli. Każda
z placówek biorących udział w projekcie otrzyma jedną ofertę wsparcia w każdym roku szkolnym,
a zatem w czasie projektu zrealizuje dwie oferty. Projekt będzie realizować Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce. Projekt jest zaplanowany na 2 lata. W tym czasie nauczyciele będą otrzymywać wsparcie w tych obszarach, w których uznają, że go rzeczywiście potrzebują.
Spektrum wsparcia jest szerokie, ale skonkretyzowanie jego tematyki, dobór właściwej oferty musi
poczekać do czasu zakończenia warsztatów określających potrzeby rozwojowe szkół i przedszkoli.”
Informacje zaczerpnięte z portalu „Głos Wielicki”.

„Czyste powietrze
wokół nas„
Program
Przedszkolnej
Edukacji
Antytytoniowej
Przedszkole w Dąbrowie po raz kolejny uczestniczyło
w programie antytytoniowym ,,CZYSTE POWIETRZE
WOKÓŁ NAS „.
Krystyna Dybczak
Program był realizowany przez jeden tydzień w miesiącu
listopadzie (od 25 do 29). Jest to już kolejna edycja tego
programu w którym dzielnie i prężnie uczestniczyły dzieci
5,6 - letnie . Program ten miał na celu przybliżenie treści
z zakresu edukacji ekologiczno- zdrowotnej i antyniko-

tynowej.
Aby uczestniczyć w programie rodzice dzieci wyrazili
zgodę na udział dziecka w przedsięwzięciu antytytoniowym - ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Dzięki tym
zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu , obserwowały podczas wycieczki źródła dymu.
Projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”. Rysowały różne źródła dymu na dużych arkuszach papieru.
Zapoznały się postacią Dinusia. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię. Na zakończenie zajęć rodzice otrzymali od dzieci
i wychowawcy grupy Pszczółek list, w którym powiadomieni zostali o zakończeniu zajęć z edukacji zdrowotnej.
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Światowy
Dzień Rzucania
Palenia Tytoniu
w Brzeziu
Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada
zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to
narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha w 1974 roku.
W Polsce obchodzimy je od 1991 roku.
Karolina Kielan
Z tej okazji w ZSO w Brzeziu Pedagog Szkolny we
współpracy z nauczycielami zorganizował happening pod hasłem „zamiast dymka witaminka”.
Przygotowania trwały kilka dni. Wychowawcy
przeprowadzili zajęcia z profilaktyki antynikotynowej. Ich cele było: promowanie zdrowego stylu
życia, kształtowanie postawy odpowiedzialności
za własne zdrowie i umiejętności radzenia sobie
w sytuacji bycia biernym palaczem. A wszystko po
to, by wyposażyć młodego człowieka w wiedzę o
tym, że papierosy to jedyny legalnie sprzedawany
na całym świecie produkt o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Uczniowie przygotowywali
też plakaty antynikotynowe i znaczki z napisem
„nie palę”, które przypinali do ubrania w czwartek.
W tym dniu każdy miał przynieść do szkoły owoc.

Podczas happeningu uczniowie Kamil Szlachta i Joanna Jania przedstawili wszystkim negatywne skutki palenia tytoniu. Pani pedagog natomiast
przedstawiła prezentację na temat marihuany. W
tym dniu odbył się również turniej wiedzy antynikotynowej i wiele konkurencji.
W dwuosobowych zespołach uczniowie odpowiadali na pytania, należy podkreślić, że wykazali
się dużą wiedzą (w szczególności kl. IV, którą reprezentowali Julita Bułat i Krzysztof Dzierżbiński) Młodzież z zapałem dmuchała balony aż do pęknięcia
chwaląc się sprawnością swoich płuc, popisywała
się również rzutami opakowań po papierosach do
kosza, co miało symbolizować niechęć do nich .
Uczniowie wypisywali też recepty na to jak zerwać
z nałogiem.
Ponieważ te działania miały jednocześnie charakter konkursu, uczniowie wykazali dużo zapału i
chęci. Ich zmagania oceniało jury. Najwięcej punktów we wszystkich konkursach, oraz pierwsze miej-
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sce otrzymała klasa V. Na zakończenie uczniowie z
VI kl. wystąpili w scence profilaktycznej - pt.”Papieros - wróg czy przyjaciel? - oto jest pytanie!” W naszych działaniach nie pominęliśmy najmłodszych,
chociaż w ich przypadku możemy mówić jedynie
o biernym paleniu. Właśnie tego dotyczył konkurs
plastyczny. Uczniowie mieli zaprojektować plakat
zniechęcający dorosłych do palenia przy dzieciach.
Czwartkowy apel został przyjęty przez uczniów entuzjastycznie i z zainteresowaniem. Mamy nadzieje, że chociaż część z nich zniechęciło się do tego
śmiertelnego nałogu. Takie happeningi staną się
tradycją w naszej szkole.

SON, EGIS.
Imprezę uświetniła dyskoteka integracyjna
pod patronatem „AKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Akcja trwa trzynaście lat i służy uczniom naszej szkoły. Celem akcji jest poznanie kultury krajów anglojęzycznych oraz pozyskanie środków finansowych
na pomoce naukowe do prowadzenia zajęć języka
angielskiego.

Pasowanie
na ucznia ZSO
Halloweenowy Kłaj
Fashion Show
29 października, w Szkole Podstawowej w Kłaju odbył się realioznawczy konkurs językowy:
HALLOWEENOWY FASHION SHOW.
Iwona Nowak
W tym dniu zjechały się czarownice, duchy, potwory, mumie i małe wampirki, aby zaprezentować
swój kostium halloweenowy w języku angielskim.
Goście urzędowali w Gabinecie Duchów, prezentowali swoje kostiumy przed komisją najbardziej
wytwornych znawczyń tematu - anglistek szkół
gminnych. Jury oceniało poprawność językową,
bogactwo leksyki, płynność wypowiedzi oraz wrażenie artystyczne.
W kategorii klas IV –VI najbardziej podobały
się Maria Chojnacka (SP Kłaj) i Weronika Biernat (SP
Brzezie). Dziewczynki zajęły I miejsce. Na drugiej
pozycji uklasyfikowała się Magdalena Kowalska (SP
Kłaj), trzecie miejsce ex aequo zajęła Alicja Gacek
(SP Kłaj) i Mateusz Marzec (SP Szarów).
W kategorii klas I-III faworytem okazał się Tomasz Balwierz (SP Szarów), drugie miejsce należało do Macieja Jagły (SP Brzezie), natomiast trzecie

miejsce zajęli Patrycja Mirek (SP Brzezie), Karolina
Wróbel (SP Kłaj) i Mateusz Michałek (SP Brzezie).
Wszystkim dwudziestu uczestnikom gratulujemy
sprawnego posługiwania się językiem angielskim
i ciekawego pomysłu na kostium. Paniom nauczycielkom języka angielskiego dziękuję za przygotowanie uczniów do konkursu.
Sponsorami nagród była Szkoła Podstawowa
w Kłaju oraz wydawnictwa: MACMILLAN, PEAR-

Jeszcze do niedawna, bawili się z rówieśnikami
w swoich przedszkolach, a teraz - pilnie uczą się
w szkolnych ławkach.
Oliwia Bieda
31 października, w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Kłaju, odbyło się ślubowanie
uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęły
właśnie oni. Każdy z uczniów miał swoją chwilę
na scenie. Dzieci, z promiennym uśmiechem na
twarzy recytowały wierszyki o szkole. Dziewczynki
nawiązując do jesiennej pory, ubrane w kapelusze
z liści zaprezentowały taniec z kołami.
Natomiast chłopcy rozbawili widownię do łez
tańcząc twista. Nowi uczniowie musieli udowodnić, nie tylko, że są mądrzy, ale także, że mają dobre
serca oraz talent muzyczny. Nie miały z tym najmniejszego problemu, dlatego w nagrodę otrzymali wielkie czerwone serce, nutkę i sowę. Po części artystycznej, przyszedł czas na część oficjalną.
Wielkim czerwono-białym ołówkiem pasowania na
uczniów dokonała dyrektor kłajowskiego ZSO – Lucyna Dudziak.
Ślubujących kolegów odwiedziły koleżanki
i koledzy z miejscowego przedszkola z którymi
jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie się bawiły.
Dla swoich starszych kolegów zaczynających przygodę ze szkołą, własnoręcznie wykonały zakładki
do książek. Na ręce pań wychowawczyń upominek
dla pierwszoklasistów wręczyła także dyrektor –
Lucyna Dudziak i Wójt Gminy – Zbigniew Strączek.
Po wszystkim, dzieci wraz z rodzicami podziękowały za przybycie wychowawczyniom, dyrektor
przedszkola – Elżbiecie Rybce, dyrektor ZSO w Kłaju – Lucynie Dudziak i Joannie Świegodzie oraz gospodarzowi gminy – Zbigniewowi Strączkowi.
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Spotkanie
dąbrowskich
przedszkolaków
z iluzjonistą

oczywiście przy niewielkiej pomocy naszego
artysty magii i magicznemu zaklęciu „SIM –
SALA – BIM”. Podobno sztuka iluzji jest jedną
z najbardziej interesujących dziedzin rozrywki, a jej celem jest zabawianie publiczności.
Nasza publiczność – zarówno przedszkolaki
jak i panie były oczarowane spektaklem iluzjonistycznym zaprezentowanym przez Pana
Wiesława Jaśkowskiego. Była to dla wszystkich doskonała zabawa!

Tradycją Andrzejek jest organizowanie zabaw połączonych z wróżeniem i czarami.
W piątkowe przedpołudnie, 29 listopada
w przedszkolu w Dąbrowie też było czarodziejsko, lecz nie za sprawą wróżki i wosku
lanego przez dziurkę od klucza, lecz prawdziwego iluzjonisty, który w niezwykle
atrakcyjny sposób zabrał nas do świata
magii i zadziwiających sztuczek.

Izba Regionalna

Joanna Karasińska
Był to Pan Wiesław Jaśkowski – Havis, artysta sztuki iluzji, znany nie tylko w Polsce ale
i poza jej granicami. Cały występ poprzedził
on recytacją wiersza Jana Brzechwy „Kłamczucha”, włączając się tym samym w akcję
„Cała Polska czyta Dzieciom”. A potem to się
działo! Chusty, piłeczki i płyty zmieniały swoje kolory, karty zmieniały swój rozmiar od największych do najmniejszych, by w końcu zupełnie zniknąć. Z nikąd pojawiały się kwiaty,
a nawet banknot 100 – złotowy! Były magiczne pudełka, cylindry, a nawet niesforny królik
Baksiu, który sam wchodził do różnokoloro-

Przedszkolaki
z Targowiska
Zabawy
odwiedzają
andrzejkowe
ciekawe
kłajowskich
miejsca w Kłaju
przedszkolaków
W środę, 7 listopada Motylki i Biedronki
udały się na wycieczkę do Izby Regionalnej w Kłaju. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści Pani Krystyny
Gierat, która zapoznała je z przedmiotami
stanowiącymi dorobek kultury materialnej poprzednich pokoleń.
Przedszkolaki zaznajomiły się z wyposażeniem i przeznaczeniem sprzętów w dawnej chacie. Oglądały przedmioty użyteczne
w pracy rolnika (kosa, sierp, cep) oraz kobiety wiejskiej (żelazka z duszą, lampy naftowe,
tary, naczynia, nosidła na wodę, maszyny do
szycia). Dzieci dowiedziały się jak wiele pracy,
trudu i czasu wkładali ludzie w wykonywanie
codziennych czynności.
Wszystkie zgromadzone eksponaty bardzo
ciekawiły nie tylko dzieci ale i opiekunów.
Wycieczka dostarczyła przedszkolakom niezapomnianych wrażeń.

wych kapeluszy. Ale przede wszystkim była
dobra zabawa, ogromna ciekawość, zainteresowanie, niedowierzanie, zachwyt i gromkie
brawa! To wspaniałe przedstawienie uatrakcyjniły nam same dzieci, które wręcz wyrywały się do pomocy Panu Wiesławowi. Filip
sprawił, że chusteczka zniknęła, by potem
pojawić się w jego uchu. Ela wyczarowała
z kapelusza mnóstwo kolorowych chusteczek, a Marcin założył prawdziwy strój iluzjonisty i znakomicie wczuł się w swoja rolę,

korzystać. Wędrując między pólkami pełnymi
książek opowiadała o tym, jak należy zachować się w takim miejscu oraz jak szanować
książki. Przedszkolaki obiecały przyprowadzić rodziców, aby wypożyczyli im piękne
bajeczki, do czego zachęcamy.
W tym samym dniu odwiedziliśmy też Pocztę i Bank Spółdzielczy.

Motylki i Biedronki w Bibliotece

Andrzejki to jedyny czas w roku, kiedy
prawie wszyscy chcą wróżyć i poznawać
swoją przyszłość. 28 listopada z tej okazji
skorzystały przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego w Kłaju.
Anna Wiśniewska
Na początku dzieci zapoznały się z historią
tego święta. Dawno temu Andrzejki były
świętem, kiedy wróżyły tylko panny chcąc
poznać imię swojego przyszłego małżonka.
Dziś bawią się wszyscy bez względu na wiek,
płeć czy stan cywilny. Dlatego też wszystkie
przedszkolaki z radością przystąpiły do zabawy i wróżenia. Nie zabrakło układania butów
do drzwi, wróżby z serduszkami, na odwrocie
którego wypisane były imiona płci przeciwnej oraz tradycyjnego lania wosku. Było także
rzucanie grosików do miski z wodą, układanie andrzejkowych puzzli, tańce, a na koniec
słodki poczęstunek.

Wykorzystując pobyt w Kłaju, postanowiłyśmy pokazać dzieciom bibliotekę. Pani Wiesława Cyz przyjęła bardzo serdecznie niespodziewanych gości.
Dzieci miały okazję obejrzeć bogaty księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich. Pani
bibliotekarka opowiedziała, w jaki sposób
można zapisać się do biblioteki oraz jak z niej
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III Mini Playback Show
17 października, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” już po raz
trzeci zorganizowało imprezę integracyjną Mini Playback Show, współfinansowaną ze środków
otrzymanych z Powiatu Wielickiego.
Monika Ruchlewicz
W tym roku spotkanie dla osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z trzech powiatów: wielickiego, miasta
Krakowa i bocheńskiego, zgromadziło na sali widowiskowej
Urzędu Gminy w Kłaju rekordowo dużą publiczność. Na scenie
zaprezentowali się uczestnicy z 9 ośrodków chwaląc się swoimi
umiejętnościami taneczno-aktorskimi. Jury, w skład którego
wchodzili między innymi przedstawiciele Powiatu Wielickiego
oraz przewodnicząca Rady Gminy Kłaj, miało bardzo trudne
zadanie. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkurencji solowej zajął reprezentant Środowiskowego Domu Samopomocy
w Brzeziu. W konkurencji zespołowej bezapelacyjnie wygrali
przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łapanowa.

Dzień Seniora
Były życzenia oraz gratulacje, artystyczne występy seniorów, okazja do rozmów i śpiewu przy stole
oraz zabawy w radosnej atmosferze.
Oliwia Bieda
7 listopada, o godzinie 18:00 na sali widowiskowej Urzędy
Gminy odbyły się obchody Dnia Seniora. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia było Koło Emerytów i Rencistów
z Kłaja. Uroczystość rozpoczęła Prezes Koła – Ewa Rozkocha –
Godzić, witając gości i przedstawiając krótkie sprawozdanie z
całorocznej działalności jej członków.
Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek składając solenizantom
życzenia zaznaczył, że bardzo cieszy się z faktu tworzenia integracji społecznej wśród seniorów. Organizatorom natomiast,
serdecznie podziękował za zaangażowanie w społeczną pracę
i aktywne działania na rzecz rozwoju kultury.
Miłym akcentem tego wieczoru był występ członków klubu. W
sposób humorystyczny przedstawili oni trzy skecze na temat
życia seniorów. Na scenie leczyli swoją publiczność w „gabinecie śmiechoterapii”. Aktorzy przenieśli się także do przyszłości,
aby zaprezentować sytuację na rynku pracy po kolejnym wydłużeniu weku emerytalnego. Puentą ostatniego z e skeczy
było to, że miłość może zdarzyć się w każdym wieku. Śmiechu
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było bezliku, w końcu śmiech to zdrowie.
Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami przy stole,
toastem i radosnym śpiewaniem.
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Wizyta
Przedszkolaków
w Urzędzie Gminy
13 listopada, dzieci pięcioletnie z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wraz z wychowawczyniami,
odwiedziły Urząd Gminy w Kłaju, by lepiej poznać
naszą „Małą Ojczyznę”.
Aneta Błażewicz- Sobas
Anna Wiśniewska
Już od wejścia przedszkolaki zostały bardzo miło przywitane przez Pana Wójta Zbigniewa Strączka. Stół, przy
którym zazwyczaj zasiadają sołtysi, radni otoczony
został przez naszych małych obywateli. Pan Wójt opowiedział dzieciom o pracy urzędników i funkcji urzędu
w gminie. Nasi podopieczni bezbłędnie rozpoznawali
symbole narodowe i gminne wiszące na ścianie urzędu.
Niektóre dzieci z dumą zasiadały na fotelu pana wójta.
Przedszkolaki ze smakiem zajadały także cukierki specjalnie przygotowane na przyjście małych gości. Na
zakończenie wizyty w urzędzie, Pan Wójt zaprosił dzieci
do sali widowiskowej, gdzie wręczył dzieciom upominki.

Poetycko
i muzycznie
w Targowisku
24 listopada 2013 roku o godzinie 16:00 w Domu Kultury w Targowisku mieszkańcy naszej gminy spotkali
się na wieczorze poetycko – muzycznym pt. „Bądźmy
optymistami”. Prelekcję poprowadził Marcin Urban.
Występ, który odbył się dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Targowisko oraz Wójtowi Gminy wzbogacił muzycznie bard Piotr Krupa.
Duża ilość słuchaczy w skupieni wysłuchała mądrych
strof poetyckich łączonych śpiewem z dźwiękami gitary. Wieczór dostarczył wiele wzruszeń zarówno młodym
jak i starszym. Słuchowisko słowno – muzyczne spotkało się z ogromnym uznaniem zgromadzonych.

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi za bardzo miłe i życzliwe przyjęcie przedszkolaków oraz za przybliżenie
dzieciom wiedzy dotyczącej naszej miejscowości i Puszczy Niepołomickiej. Dziękujemy także wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za uśmiech i wyrozumiałość
dla naszych małych obywateli.

Anna Wójtowicz
Prezes SRWT
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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Dzień Papieski
W dniu 20 października w Domu Kultury w Targowisku odbyły się
obchody Dnia Papieskiego, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu”. Patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Kłaj i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko.
Urszula Charycka - Nazaruk
Uczennice zespołu wokalnego z ZSO Targowisko pod kierunkiem
Urszuli Charyckiej - Nazaruk przygotowały montaż słowno-muzyczny
opowiadający o życiu Jana Pawła II, jego przyjaźni z Chrystusem i drugim człowiekiem.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:00 od wspólnego zaśpiewania
przez wszystkich obecnych „Barki” – ulubionej pieśni Naszego Papieża.

Młodzi artyści wspierani przez Bolesława Solarza w scenografii z lat
młodości Ojca Świętego oraz przy blasku świec zaprezentowali zarówno wiersze, fragmenty dokumentów papieskich jak i fragmenty
homilii. Wszyscy obecni wprowadzeni w nastrój przeżywali chwile zadumy nad dziełem Człowieka, który zadziwił świat. Dzień ten nie był
tylko wspomnieniem Papieża Polaka, lecz zaproszeniem do pójścia
drogą, którą Ojciec Święty nam wytrwale wskazywał.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania; organizatorom, mieszkańcom, nauczycielom i młodzieży.

Patriotyczny
koncert „Gaudium”
23 listopada, w sali widowiskowej Urzędu Gminy odbył się koncert gminnego chóru „Gaudium”.
Oliwia Bieda
Punktualnie o godzinie 18:00 sala „koncertowa” wypełniła się miłośnikami muzyki. Zanim jednak rozsunęły się kurtyny, a pomieszczenie
wypełniło się dźwiękami melodii, widownię przywitała Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj - Krystyna Gierat. Po kilku słowach
wstępu pani Prezes, chórzyści wykonali m.in.: „Bogurodzicę”, „Idzie
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dysc”, „Było ciemno” oraz do melodii Walca Jana Straussa, pieśń którą
można uznać za hymn gminy. Niespodzianką był występ przygotowany przez chórzystów dla dyrygentki w podzięce za wkład pracy
w liczne próby i koncerty. „Gaudium” wykonało we własnej aranżacji
„Obladi, oblada to Renata”. W tekście do muzyki napisanym przez Nikodema Wajdę „nawet wójta wąs tak drżał”, gdy słyszał ich śpiew. Tym
utworem pół żartem, pół serio opowiedzieli tym wykonem 1,5 roczną historię chóru. Był to także prezent imieninowy dla pani Renaty
i trzeba przyznać, że bardzo trafiony, bo na imienniczce zrobił ogromne wrażenie.
Po występie artyści nie mogli zejść ze sceny, przez gromkie brawa
i głośne wołanie o bis. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy
SRGK i gospodarza gminy.
Teraz w okresie przedświątecznym na próbach będą dominowały
kolędy i miejmy nadzieję, że juz niedługo będziemy mieli okazję do
spotkania na świątecznym koncercie pastorałek.

Wystawa twórczości
Urszuli Mularczyk
18 października w Gminnej Izbie Regionalnej w Kłaju, odbył się już 48.
wernisaż. Tym razem, dzięki współpracy Wójta Gminy, Gminnej Izby
Regionalnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, można było oglądać
wystawę twórczości Urszuli Mularczyk.
Krystyna Gierat
Jako kustosz Izby Regionalnej, wystawę otwarła Krystyna Gierat. Witając
wszystkich gości i dziękując im za zainteresowanie, głos zabrał ojciec artystki, Maciej Mularczyk. Urszula Mularczyk, swój wielki talent do malarstwa
odziedziczyła po swoim dziadku - Józefie Mularczyku, którego twórczość
także kilkakrotnie można było oglądać w galerii kłajowskiej Izby Regionalnej. Artystka, kontakt ze sztuką miała od najmłodszych lat. Z zainteresowaniem przyglądała się pracy dziadka, podpatrując jego technikę oraz sposób patrzenia na świat. Inspirowana jego przykładem, swoje pierwsze dwa
obrazy olejne namalowała w wieku 13 lat - „Tulipany” i „Nasturcje”. Urszula
Mularczyk od urodzenia nie słyszy, lecz brak słuchu zaprocentował zwiększoną wrażliwością na piękno. Sztuki graficzne stanowią dla niej dodatkowy
sposób komunikacji i wyrażania siebie, utrudnionego przez niepełnosprawność. Ulubione techniki to grafika i suche pastele, lecz nie stroni też od malarstwa olejnego. Zajmuje się także fotografią i grafiką komputerową.
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„Twórz piękno,
ozdabiaj swój świat”

ineczki, bombki, witraże, aniołki oraz łańcuchy choinkowe. Dzieci
młodsze dzieci malowały kolorowanki o tematyce bożonarodzeniowej. Wszystkie stworzone przez dzieci ozdoby już wkrótce
zawisną na bożonarodzeniowej choince w centrum Kłaja, którą
wspólnie ubiorą mieszkańcy gminy.

„Twórz piękno, ozdabiaj swój świat” – pod tym hasłem „Stowarzyszenie Klubu Seniora na 102” z Dąbrowy, wraz z przyjaciółmi pracowało przez parę miesięcy z całkiem niezłym rezultatem.

W spotkaniu uczestniczyły także dzieci do lat 3 pod opieką swoich
mam. Maluchy ćwiczyły umiejętności manualne. Praca z różnego
rodzaju materiałami miała na celu wyzwolenie w dzieciach naturalnej ekspresji twórczej, która przygotuje je do zmierzenia się z
poważniejszymi zadaniami w przyszłości.

Bożena Mularczyk
W tej chwili w Gminnej Izbie Regionalnej w Kłaju trwa wystawa
prac, które są efektem tych poczynań. Pod serdeczną opieką Pani
Mai Bugaj - Sobkiewicz seniorzy najpierw uczyli się ozdabiać lub
odnawiać metodą decoupage’u przedmioty codziennego użytku.
Upiększaliśmy doniczki, tace, skrzynki, a także pudełka po butach
czy kremach. Następnym, bardzo trudnym etapem wtajemniczenia było tworzenie ikon. Seniorzy włożyli w tę pracę bardzo dużo
trudu, czasu i serca. Warto było, efekt przeszedł nasze oczekiwania. Wernisaż wystawy odbył się 8 listopada 2013 roku w Gminnej
Izbie Regionalnej w Kłaju. Na otwarciu wystawy gościł Pan Wójt
Zbigniew Strączek, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lucyna
Buczek, członkowie stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” z
Panią Prezes Jadwigą Duda i Panem Henrykiem Kozubskim oraz
bardzo wielu przyjaciół i sympatyków sztuki. Oprawa wernisażu, która była pomysłem Pani Mai Bugaj - Sobakiewicz wywarła
ogromne wrażenie na gościach. Ze względu na temat wystawy,
aby wywołać klimat cerkwi towarzyszyła nam muzyka cerkiewna
w wykonaniu chóru z Supraśla i nastrojowe oświetlenie świecami.
Smakowitym zakończeniem wieczoru był poczęstunek tradycyjnymi „dąbrowskimi pierogami” upieczonymi przez panie z Klubu
Seniora z Dąbrowy. Projekt „twórz piękno, ozdabiaj swój świat” był
współfinansowany z dotacji Gminy Kłaj. Wystawę można oglądać
w Gminnej Izbie Regionalnej w Kłaju w poniedziałki i czwartki od
godziny 10:00 do 13:00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, bo warto!

„Warsztaty
Świąteczne”
dla dzieci

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Stragany, ozdoby,
kolędy i świąteczne
potrawy
8 grudnia, w centrum Kłaja odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Wójta Gminy, placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz kółka z terenu Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda
Punktualnie o godzinie 14:00 przed budynkiem Urzędu Gminy pojawiły się kramy z przeróżnym, bożonarodzeniowym asortymentem.
Przybyli na kiermasz mogli zaopatrzyć się w ozdoby choinkowe, bożonarodzeniowe kartki, ręcznie malowane bombki, anioły z masy solnej,
rękodzieło i inne, wielobarwne, świąteczne akcesoria.
Swoje prace wystawili: ZSO Brzezie, Przedszkole Samorządowe z Kłaja,
klasa 5B z ZSO Kłaj, 5 DH „Leśni Ludzie”, Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”, Klub Seniora na 102, Sklep „Laura”, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Koło Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz
Gminny Chór „Gaudium”. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało także przysmaki, które można było zakupić na Wigilijny stół.
Jarmark odbył się w prawdziwie świątecznej scenerii : przy melodii
kolęd i blasku choinkowych światełek. W ten przedświąteczny czas
była to doskonała okazja do rodzinnych zakupów i spotkania ze znajomymi.

27 listopada, w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach zadania „W Świąteczny Czas” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja przy współpracy z
Wójtem Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda
Mali artyści mieli okazję stworzyć ozdoby świąteczne: kartki, cho-
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Szlachetna

Paczka

Dzięki wielu ludziom dobrej woli, w miniony weekend Mikołaj dotarł do najbardziej potrzebujących.
Nasza „Szlachetna Paczka” trafiła do rodziny dla której była przygotowywana.
Dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy, udało nam się zakupić wszystkie niezbędne rzeczy dla potrzebującej rodziny. Gorąco dziękuję za okazane serce i dobroć.
Myślę, że ten gest sprawi, że w szczególny czas Bożego Narodzenia, na twarzach
„naszej rodziny” zagości uśmiech.
Jeszcze raz dziękuję, Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj

„Człowiek jest wielki…
przez to, czym dzieli się z innym”
Dzięki Wam Darczyńcom aż 35 rodziny otrzymało pomoc z Szlachetnej Paczki w gminie Kłaj i Niepołomice
oraz 7 rodzin z Proszowic i ponad 10 z Gródka i rejonu Świętokrzyskiego.
Wolontariusz Szlachetnej Paczki
Jakub Socha
Wielu było ludzi wielkiego serca w naszym rejonie. Paczki tworzyły zarówno
osoby indywidualne, rodziny, grupy znajomych oraz szkoły i przedszkola oraz
firmy, pracownicy urzędów miasta i gminy Niepołomice i gminy Kłaj, biura
poselskie, kluby i grupy sportowe - biegacze, piłkarze i kibice.
Przez pracowite ręce wolontariuszy i strażaków „przeszło” ponad 600 paczuszek, paczek i paczysk z niepołomickiego rejonu oraz blisko 100 dla Gródka
nad Dunajcem, Proszowic i rejonu świętokrzyskiego. W Magazynie można
było znaleźć choinkę, pralki, lodówki, kuchenki, łóżka, fotele, panele, gitarę,
piły mechaniczne, podkaszarki, meble, tony żywności, artykułów szkolnych,
higienicznych oraz czystości. Odzież i obuwie, elementy wyposażenia łazienki, kuchni, kołdry, poduchy, materace. Kombinezon i różne sprzęty rehabilitacyjne oraz opał - drzewo i węgiel. Oczywiście dopełnienie stanowiły słodycze,
kosmetyki, książki, zabawki i piękne ozdoby, które nadawały świąteczny charakter przekazywanym prezentom.
Pomoc w funkcjonowaniu Magazynu i dostarczaniu paczek byli - niezniszczalni niepołomiccy gimnazjaliści i absolwenci oraz OSP z ZAGÓRZA, ZABIERZOWA BOCHEŃSKIEGO, WOLI BATORSKIEJ, Pan JAROSŁAW JASIAK oraz
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osoby indywidualne i wolontariusze.
Serdeczne podziękowania składam członkom ,,MOTO - TYGRYSY” którzy poświęcili cały dzień na dostarczaniu paczek do rodzin objętych pomocą w
Kłaju z Niepołomickiego magazynu Szlachetnej Paczki.
Poniżej zamieszczony list dedykuję wszystkim Darczyńcom, którzy wybrali rejon Niepołomice i okolice. Niech będzie wyrazem tego, co czują obdarowani
wobec swoich Darczyńców.
„Wraz z rodzicami z głębi serca dziękuję Wam za ten piękny gest , okazanie
pomocy bliźniemu. Podarowane przez Państwa rzeczy były mi bardzo potrzebne, sprawiły mi ogromną radość. Dziękujemy za wspaniałe serce. Życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia, niech błogosławi Wam Boża Dziecina
i niech te święta będą piękne, radosne i niezapomniane, spędzone w miłym,
rodzinnym gronie. Nowy Rok 2014 niech stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei”.
„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”- Jan Paweł II
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Mali karatecy
zdobyli Anglię!
Prawdziwą rozkoszą było kibicowanie naszym reprezentantom
Polski podczas Pucharu Europy Dzieci, który odbył się 19 października w Peterborough w Anglii. Karatecy z gminy Kłaj potwierdzili znaną od kilku lat prawdę, że w tej dyscyplinie są potęgą. I co ważne, jest szansa, że tak zostanie na długie lata.
Kinga Chłopicka
Podczas zawodów na matach stanęło ponad 200 zawodników w wieku od 5 do 13 lat. Rywalizacja odbywała się w trzech konkurencjach:
kata indywidualne, drużynowe i en-bu. Rzadko się zdarza, żeby wszyscy członkowie tak licznej (9 zawodników) ekipy zdobyli medale. A tu
tak się właśnie stało! Rekordzistka, dziewięciolatka - Dominika Kmiecik z Kłaja zdobyła aż trzy medale! Podopieczni Rafała Wajdy, wielokrotnego mistrza świata i Europy wychodzili na podium aż 13 razy!
Swoje rewelacyjne wyniki dzieci zawdzięczają ciężkiej pracy, ćwiczyły
bowiem przez ostatnie miesiące aż pięć razy w tygodniu, bo jak mawia sensei Wajda - trening jest najważniejszy, a sukcesy przyjdą same.
Impreza pokazała, że Karate Tradycyjne jest wśród dzieci coraz bardziej popularne, co cieszy, gdyż ta dyscyplina daje małym i trochę
starszym – doskonałą koordynacje, poprawę sylwetki i umiejętność
koncentracji oraz dyscyplinę.

brązowy medal w kata drużynowym, Natalia Jach (Szarów): złoto medal w kata indywidualnym, brązowy medal w kata drużynowym, Natalia Firlit (Szarów): srebro w kata indywidulnym, brązowy medal w kata
drużynowym , Dominika Kmiecik (Kłaj): złoty medal w kata indywidualnym, srebrny medal w en-bu, brązowy medal w kata drużynowym,
Anna Godyń (Kłaj): brązowy medal w kata indywidualnym, brązowy
medal w en-bu, brązowy medal w kata drużynowym, Kamil Rak (Kłaj):
srebrny medal w kata indywidualnym, brązowy medal w kata drużynowym, Arek Wilkosz (Kłaj): złoty medal w kata indywidualnym, srebrny medal w kata drużynowym, Grzegorz Glica (Kłaj): srebrny medal w
kata indywidualnym, srebrny medal w kata drużynowym, Bartłomiej
Chojnacki (Kłaj): srebrny medal w kata drużynowym, Udział naszych
utalentowanych karateków w międzynarodowych zawodach w Anglii
nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Kłaj.
Bardzo dziękujemy.

Z Kłaja na Wembley
Dziewczynki z piłkarskiej drużyny LKS Naprzód Sobolów, jako
reprezentacja województwa małopolskiego, wygrały w tym roku
turniej „Z powtórką na Stadion o Puchar Tymbarku”, zdobywając
tytuł Mistrza Polski w kategorii U-10. W nagrodę spełniło się jedno z ich marzeń. Pojechały na Wembley, aby obejrzeć mecz Polska
– Anglia.
Oliwia Bieda
Drużynę piłkarek prowadzi ks. Stanisław Jachymek we współpracy
z trenerem Piotrem Bukowcem. Jedną z zawodniczek LKS Naprzód
Sobolów, która miała okazję być na Wembley jest mieszkanka Kłaja
– Małgorzata Cieślak. 10 - letnia dziewczynka na co dzień uczy się w
ZSO Kłaj. Swoją przygodę z piłką rozpoczęła zaledwie 2 lata temu, a
już teraz ma tak dobre, sportowe wyniki. Jej fantastyczne osiągnięcia są wynikiem ogromnej miłości do sportu. Małgosia nie tylko gra w
piłkę nożną ale także jeździ na rolkach i rowerze, tańczy oraz od 3 lat
trenuje karate.
Najbardziej mobilizuje ją sukces, a w jego
osiągnięciu pomagają
intensywne
treningi
2 razy w tygodniu.

Dzięki zawodom dzieciaki brały udział nie tylko w prestiżowej imprezie o zasięgu międzynarodowym, ale miały również możliwość zobaczenia bardzo ciekawych i znanych miejsc. Zwiedzały m.in. Berlin,
Cambridge i Londyn.
W Mistrzostwach wzięło udział dużo klubów z Polski, a także silne
reprezentacje Rosji, Czech, Armenii, Litwy, Estonii i Anglii. Przyszłoroczny Puchar Europy ma odbyć się w Szwajcarii, warto obserwować
naszą dziecięcą kadrę, bo może nam jeszcze dostarczyć wiele radości.
A oto wyniki:
Wiktoria Zachariasz (Dąbrowa): złoty medal w kata indywidualnym,

Wśród
sobolewskiej
drużyny piłkarek znajdują się także inne zawodniczki z Kłaja: Katarzyna Nowak, Paula
Jankowska oraz Joanna
Łyżwińska.
Wszystkim
czterem
dziewczynkom życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i samych
trafnych strzałów do
bramek.
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95

Rocznica
Odzyskania
Niepodległości

Punktualnie o godzinie 15.00 rozpoczęły się w Kłaju obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości.

Stanisław Cebeńko
Chorąży sztabowy Marian Maniecki podał komendę do odśpiewania hymnu. Modlitwę za zmarłych i w intencji Ojczyzny
poprowadził ks. kanonik Kazimierz Budek. Wartę honorową
wystawili harcerze 5 drużyny harcerskiej Leśni Ludzie z Kłaja
oraz członkowie Organizacji Społeczno-Wychowawczej Strzelec z Niepołomic. Wiązanki kwiatów złożyli w imieniu Mieszkańców Kłaja – wójt Zbigniew Strączek, w imieniu Solidarnej
Polski, delegacja w składzie: Wojciech Smoter, Józef Świegoda,
Roman Marosz. Następnie po okolicznościowych wystąpieniach zgromadzeni udali się do kawiarni Parkowa, na ciasto w
kolorze biało – czerwonym, kawę i herbatę. Następnie, wszyscy
włączyli się w odśpiewanie pieśni patriotycznych.
W tym roku, panie: Anna Leja, Katarzyna Majerz-Maniecka oraz
Małgorzata Balik przygotowały ciasta – w barwach Polski, pan
Marian Maniecki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstania Warszawskiego – przygotował śpiewniki i naklejki biało-

-czerwone. Właściciele kawiarni Parkowa gościli wszystkich
serdecznie. Gorąco dziękujemy właścicielce kwiaciarni „Laura”
za przystrojenie obelisku. I wszystko we współpracy lokalnej
społeczności, bo to jest święto narodowe.

Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w krajowskim przedszkolu
8 listopada, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wzięły udział w uroczystej Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Aneta Błażewicz - Sobas
O godzinie 9.00 przedszkolaki z wszystkich
grup wiekowych, przybrane w barwy narodowe, zgromadziły się w sali, gdzie rozpoczęła się Akademia prowadzona przez panią
Annę Wiśniewską. W pełnym skupieniu został
odśpiewany hymn Polski, następnie „starszaki” zaprezentowały jeden z wierszy patriotycznych „Kto ty jesteś?” nazwany również
„Katechizmem młodego Polaka”. Dzieci z gr.
IV wystąpiły z wierszem „Barwy ojczyste”.
Zaprezentowano również symbole narodo-
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we takie jak flaga i godło. Przedszkolaki w
wielkim skupieniu wysłuchały czytaną przez
panią Anie legendę o początkach naszego
państwa pt. „Legenda o orlim gnieździe”. Na
zakończenie Akademii rozległy się w naszym
przedszkolu dźwięki najpiękniejszych pieśni
patriotycznych „Rozkwitały pąki białych róż”,
„Rota”, „My, Pierwsza Brygada”.
Po zakończonym apelu przedszkolaki wraz z
wychowawczyniami udały się na spacer po
miejscowości, na którym szczególną uwagę
zwróciły na flagi oraz symbole narodowe
znajdujące się przed Urzędem Gminy w Kłaju.

Celem zorganizowanych zajęć oraz uroczystości było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i wychowanie patriotyczne w
poszanowaniu ojczyzny.
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Gminne Święto
Niepodległości
W tym roku przypada 95. rocznica powrotu Polski na mapy świata. To święto, mieszkańcy gminy uczcili tradycyjnie, wspólną modlitwą w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu.
Oliwia Bieda
Mszę Świętą, ingerującą gminne obchody
Święta Niepodległości odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Maroszek.
Po nabożeństwie, jako jedna z organizatorów głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół w

wykonali kilka patriotycznych pieśni przy dyrygenturze i akompaniamencie muzycznym
sióstr: Renaty Kamody i Marii Arkusz. Po
części artystycznej, społeczność prowadzona
przez poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych oraz placówek oświatowych
przeszła pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

Brzeziu, Małgorzata Sobkiewicz, dziękując
wszystkim za tak liczne przybycie. Głos
zabrał także Wójt Gminy - Zbigniew Strączek,
przypominając kilka faktów sprzed 95 lat.
Program artystyczny przygotowała młodzież ze szkoły im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Brzeziu. Uczniowie przytoczyli radosne
oraz te smutne fakty z historii naszej Ojczyzny. Przepiękny koncert okolicznościowy
dał gminnych chór „Gaudium”. Chórzyści

Złożenie kwiatów poprzedzone zostało odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Wieńce
złożyły poszczególne delegacje władz powiatu i gminy, instytucji publicznych, szkół,
stowarzyszeń, harcerzy oraz mieszkańców.
Uroczystość odbyła się dzięki współpracy
ZSO Brzezie, Rady Sołeckiej Brzezia, USK
„Smyk” oraz Wójta Gminy.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy
Kłaj.

„My też wiemy, co to
patriotyzm”
8 listopada tuż przed obchodami Święta
Niepodległości w całym kraju, także nasze
przedszkolaki z odziału przedszkolnego
w Targowisku poznały historię drogi do
wolności Państwa Polskiego.
M. Cesnyka, A.Kukieła
Z tej okazji wybraliśmy się pod Pomnik
Niepodległości, aby symbolicznym zniczem
oddać hołd tym co polegli.

Mali patrioci
o swojej
Ojczyźnie
„Serce się raduje, że obchodzę Polskie święto” - takich słów użyły dąbrowskie przedszkolaki podczas występu upamiętniającego 95 rocznicę odzyskania przez Polskę
wolności.
Oliwia Bieda
8 listopada, w sali widowiskowej Urzędu Gminy maluchy z przedszkola samorządowego w
Dąbrowie dały krótką lekcję historii, aby tym
samym uczcić wydarzenia z 1918 roku. Występ
dzieci poprzedziło powitanie gości przez dyrektor przedszkola - Jadwigę Kluz. Pięknym, polskim akcentem rozpoczęto części artystyczną.
Dzieci w barwnych strojach zatańczyły tradycyjnego poloneza. Na scenie dzieci było mnóstwo. Recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły,
mówiły o miłości, patriotyzmie, obowiązkach

wobec kraju i o niepodległej Polsce. W ich repertuarze można było usłyszeć
„O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Biały krzyż” i wiele innych.
Patriotyczny występ dzieci zgromadził na widowni m.in; księdza Kanonika Adama Kozłowskiego, księdza Tomasza Plewa, Przewodniczącą Rady Gminy oraz Radnych, Gospodarza
Gminy, Sołtysów, przedstawicieli placówek
oświatowych oraz liczne grono rodziców i
dziadków.
Bardzo się cieszę, że przedszkolaki pod opieką
swoich Pań wychowawczyń oraz Pani dyrektor,
w tak piękny i radosny sposób opowiedziały
o zdarzeniach jakie miały miejsce 95 lat temu.
Ważne jest budowanie u dzieci świadomości,
że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących
szczególny skrawek ziemi zwany Ojczyzną.
Należy także pamiętać, że 11 listopada jest radosnym świętem, w końcu Polska odzyskała
wolność. - mówił na zakończenie Wójt Gminy,
Zbigniew Strączek.
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SPÓŁDZIELNIA
HANDLOWO-USŁUGOWA
W KŁAJU

„ Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje (...)”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
– niech te Święta będą niezapomnianym czasem,
spędzonym bez trosk i zmartwień, pełne radości i pokoju,
a w nadchodzącym 2014 roku życzymy dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności
i spełnienia najskrytszych marzeń
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
do Sklepu Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach

Szanowni Klienci!

W sklepach Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach
uruchamiamy własny

P R O G R A M L O J A L N O Ś C I O W Y.

Program polega na zbieraniu punktów, które otrzymują Państwo w zamian za dokonane zakupy na
przeznaczoną do tego celu specjalną kartę Programu.
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów można wymienić je na prezenty lub bony towarowe na
zakupy w naszych Delikatesach Centrum.
Zapraszamy Państwa na zakupy do Delikatesów Centrum i odbiór specjalnych kart,
celem uczestnictwa w Programie.

Karty wydawane będą w miesiącu grudniu 2013 roku
Szanowny Kliencie o szczegóły akcji pytaj personel sklepów Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku
i Stanisławicach
Życzymy udanego uczestnictwa w programie, a przede wszystkim wspaniałych prezentów!
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