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Podsumowania
i plany na czwarty
rok kadencji –
rozmowa
z gospodarzem
gminy
To już trzy lata odkąd na wójta gminy wybrany został Zbigniew Strączek.
Po trzech latach, przyszedł czas na podsumowania tego co już zostało zrealizowane i jak będzie
wyglądał czwarty rok kadencji.
Jakie inwestycje zostały sfinalizowane w roku bieżącym?
W ramach projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Kłaj” do szkół zostało już dostarczone 118 komputerów stacjonarnych oraz 28 laptopów. W ramach tego programu, w zestawy komputerowe zostanie wyposażonych
70 gospodarstw domowych, Gminna Izba Regionalna oraz
Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi filiami. Obecnie
montowane są maszty na budynkach szkół i całość niebawem będzie pracować w sieci. Końca dobiegają inwestycje:
budowa obiektu socjalnego „Wolnych” Kłaj oraz budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie. Do końca 2013 roku sfinalizowana będzie budowa kanalizacji w Grodkowicach wraz
z budową drogi i jej wyasfaltowaniem. Ponadto w ramach
konkursu „Małopolskie Remizy” remontowana jest remiza
w Brzeziu. Co więcej budynek Ośrodek Zdrowia doczekał
się ocielenia i nowej elewacji zewnętrznej. Zagospodarowany zostanie również teren wokół Ośrodka Zdrowia. Należy
wspomnieć, że w tym roku wykonano nakładki asfaltowe
w miejscowościach: Brzezie, Targowisko, Łysokanie, Kłaj, Szarów o łącznej długości ok 5 kilometrów. W trakcie jest budowa kanału burzowego w okolicy cmentarza w Kłaju o długości 92 mb. Całość inwestycji kosztuje 370 tys. zł. z czego 280
tys. przyznano od Wojewody Małopolskiego. Jest to ważny
odcinek kanału, ponieważ tym rowem odprowadza się wody
z centrum Kłaja. Naprawiono również wiele dróg żwirowych
w Dąbrowie, Łysokaniach, Kłaju i Targowisku. W porozumie-

2

niu z Powiatem realizowany jest chodnik łączący drogę DK94
z kościołem w Łężkowicach, współfinansowany w 50% z budżetu gminy. Koszt tej inwestycji wyniesie 210 tys. złotych po
stronie gminy.
W ilu procentach, na chwilę obecną jest skanalizowana
nasza gmina?
W chwili obecnej gmina jest skanalizowana w około 60 procentach. Trudno jest oszacować dokładny wskaźnik procentowy, ponieważ budowa sieci kanalizacyjnej wciąż trwa. Jak
wspomniałem wcześniej, inwestycja jest w trakcie realizacji
przez firmę „Inko 2001” w miejscowości Grodkowice i będzie
gotowa jeszcze w tym roku. Na wykonanie tego zadania
pozyskiwaliśmy dofinansowanie w wysokości 75% kosztów
kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). Łączna kwota dofinansowania na ten cel wynosi
2.319.179 złotych. Gotowy projekt sieci sanitarnej jest także
dla Targowiska. W fazie przygotowań projektów kanalizacyjnych znajdują się Dabrowa, Szarów oraz Kłaj.
Modernizacji doczekało się torowisko na odcinku Kraków – Medyka. Natomiast, co z budynkiem stacji kolejowej w Kłaju?
Po licznych rozmowach z Polskimi Kolejami Państwowymi,
uzgodniliśmy, że budynek stacji kolejowej w Kłaju zostanie
przekazany na rzecz gminy nieodpłatnie. Chciałbym aby ta
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inwestycja nabrała nowoczesnego i atrakcyjnego wyglądu,
służyła nie tylko mieszkańcom, ale także odwiedzającym
naszą gminę turystom. Mam nadzieję, że miejsce to będzie
godną wizytówką Kłaja na trasie międzynarodowej.
W minione wakacje bardzo wiele działo się w szkołach.
Jakie inwestycje zostały zrealizowane w środowiskach
oświatowych?
Po wakacyjnej przerwie, uczniowie wrócili do odnowionych szkół. Prace remontowe poprawiły zarówno wygląd
zewnętrzny jak i wewnętrzny szkół. Poprawiono dachy,
tynki wewnętrzne, toalety, instalacje wodne i kanalizację,
oświetlenie, posadzki, drzwi, ogrodzenie, przebudowano
pomieszczenia, wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany i wymieniono wyposażenie. Znaczna część prac została
wykonana przez konserwatorów szkolnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wykonujących prace społeczno – użyteczne z Urzędu Pracy. Pozwoliło
to ograniczyć wydatki i tym samym zwiększyć zakres prac.
Remonty przeprowadzono w ZSO w Targowisku, Szarowie,
Kłaju oraz Brzeziu, a także w SP Grodkowicach oraz w przedszkolach Dąbrowa, Kłaj, Szarów. Wykonane prace poprawiły
warunki nauczania oraz bezpieczeństwo w szkołach.
Sportowe zaplecze mają już piłkarze Targowianki.
W trakcie budowy jest obiekt socjalny dla Wolnych. Czy
na tego typu inwestycje mogą liczyć inne gminne kluby
sportowe?
Według umowy budynek socjalny dla Wolnych zostanie
ukończony 31 listopada 2013 roku. Nowe zadania tego typu,
na realizacje muszą poczekać. Jest już zaprojektowane zaplecze sportowe dla Brzezia, które oczekuje na pozwolenie
na budowę. Planowa inwestycja będzie realizowana w nadchodzącym 2014 roku. W późniejszym terminie, po uporaniu się ze sprawami własnościowymi, gdyż teren boiska jest
dzierżawiony od Lasów Państwowych, mam nadzieję, że taki
obiekt powstanie także w Szarowie.
Mija 100 dni od wprowadzenia w życie „rewolucji śmieciowej”. Jak ocenia Pan wdrożenie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie?
Wdrożenie ustawy śmieciowej w gminie Kłaj stanowiło
duże wyzwanie, szczególnie gdy terminowość dostawy koszy do wielu domów w naszej gminie została opóźniona
poprzez duże zapotrzebowanie na kontenery w całej Polsce. Niemniej odbiór odpadów odbywał się zgodnie z harmonogramem, tak że śmieci nikomu nie zalegały w domu.
W chwili obecnej w budowie jest Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków Szarów
w miejscowości Targowisko. Wyznaczone są miejsca składowania baterii (placówki oświatowe, urząd gminy). Przy ulicach, w okolicach szkół i przystanków, montowane są kosze
na śmieci, a na wiosnę będziemy się starać likwidować dzikie

wysypiska. Podczas listopadowej sesji Rady Gminy, będziemy dyskutować na temat obniżenia cen odbioru odpadów
z gospodarstw domowych.
W tym roku, mieszkańcy gminy znów walczyli z żywiołem
wody. Jak wygląda współpraca z Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych oraz na jakim etapie są prace nad
przeciwpowodziowym zabezpieczeniem Tusznicy?
Wiele prac zostało już wykonanych w celu poprawy odpływu
wód, a jak wiadomo to jeszcze nie koniec. Wyremontowano
wiele studzienek, rowów oraz przepustów. W miejscowości
Łężkowice, Zarząd Melioracji poprawił stan koryta potoku
Łężkowiec. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca, który będzie prowadził prace projektowe rzeki Tusznicy.
Zgodnie z planem prac projekt wraz z pozwoleniem na budowę ma być wykonany do końca 2014 roku.
Dni Szarowa, Targowiska, Brzezia, Gruszek, Święto Ziemniaka w Dąbrowie, czy Piknik Country w Kłaju... jak ocenia Pan rozwój kultury w naszej gminie?
Jestem bardzo zadowolony z tego, że mieszkańcy gminy
chcą i aktywnie uczestniczą w tego rodzaju wydarzeniach.
Organizowane imprezy kulturalne pełnią funkcję rodzinnej
rekreacji i niewątpliwie odgrywają rolę integracyjną lokalnego społeczeństwa. Cieszy mnie fakt, iż mieszkańcy gminy sami wychodzą z inicjatywą organizacji dni sołectwa,
spotkań noworocznych, dnia dziecka, wieczorków poetyckich i innych tego typu spotkań. Z roku na rok widać coraz
to większe ożywienie kulturalne. Myślę, że doskonałym pomysłem będzie międzysołecka organizacja „Dni Gminy Kłaj”,
abyśmy mogli wszyscy wspólnie spędzić czas i doskonale się
przy tym bawić.
Jakie cele wyznaczył sobie Pan na przyszły, czwarty rok
kadencji?
Nie będzie to rok inny niż minione trzy. Staram się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Przede wszystkim zależy mi na
realizacji planowanych inwestycji oraz pozyskaniu środków
zewnętrznych. W planach jest budowa chodnika w okolicy
szkoły w Kłaju, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów ZSO. W Targowisku będziemy prowadzić prace kanalizacyjne, w Szarowie zostanie ocieplony budynek Domu Kultury. Planujemy także remont Domu Kultury w Łysokaniach
i Dąbrowie. Wszystkie prace jakie będą wykonane w nadchodzącym roku zostaną podane do informacji publicznej jeżeli
pozyskamy na nie środki zewnętrzne. W dalszym ciągu będą
prowadzone prace w szkołach i przedszkolach aby nasze
dzieci mogły uczyć się i przebywać w czystych i estetycznych
pomieszczeniach.
Dziękuję za rozmowę.
Oliwia Bieda
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Zwykłe miejsce – niezwykła radość
oraz nieprzeciętna praca dzieciaków
i dorosłych w „Jaskółce”
Za nami już wakacje pełne wrażeń, gdzieś w kącie leży bagaż wakacyjnych wspomnień, w „Jaskółce”, tak jak w szkole, rozpoczął się
kolejny cykl zajęć. Nie ma czasu na granie tylko w piłkę bo natłok zajęć jest mnóstwo.
Wychowawcy
Wychowawcy codziennie muszą być erudytami we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych i humanistycznych nie zaniedbując innych zajęć
programowych. Pod tym kątem prowadzone są różnego rodzaju prace
wychowawczo – edukacyjno - socjoterapeutyczne, profilaktyczne, plastyczne, teatralne, ruchowe, kulinarne, logopedyczne i wiele innych. Dzieci i młodzież mają okazję – szansę sprawdzić i spełnić się w wielu dziedzinach. Poprzez tego rodzaju działania uczą się współpracy, tolerancji i życia
nie tylko w swojej grupie wiekowej ale w otaczających je realiach. Wychowawcy duży nacisk kładą też na sprawę samodzielności, indywidualności
i innowacji twórczej dzieci, co owocuje otwieraniem się młodych ludzi na
problemy innych, dowartościowaniem samego siebie, a jednocześnie zyskaniem pewności w działaniu na co dzień. Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci, organizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego. W każdym tygodniu dzieci, młodzież i rodzice mogą skorzystać
z porad i pomocy psychologów, terapeutów (harmonogram zajęć podany
niżej). Wszelkie działania w Placówce podporządkowane są potrzebom
i korzyściom dzieci, których wysiłek i zabawa widoczna jest poza jej mura-

mi. Tak więc, zdobywają nagrody w konkursach, występują na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, okazjonalnych, masowych. Poprzez swoją
pracę, tak wychowawcy jak i dzieci, zdobyli uznanie i sympatię innego stowarzyszenia - „Nasze Dzieci” z Krakowa, które rokrocznie sponsoruje wyjazdy wakacyjne, wycieczki i upominki oraz imprezy z okazji dnia dziecka,
karnawału, mikołaja itp. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć, że wspomniane działania wspierane są również przez władze lokalne, Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostę Powiatu Wielickiego,
a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy pracownicy Placówki, dążą
do tego by rozwój uczestników zajęć był wszechstronny. Dzięki fachowemu przygotowaniu i profesjonalizmowi wychowawców, tak się dzieje
w Placówce Wsparcia Dziennego „Jaskółka” w Szarowie. Sympatia i wsparcie rodziców też nie są bez znaczenia. Dziękujemy im za to. Zaangażowanie w prace z dziećmi ludzi dorosłych prowadzi do tego, że możemy
pokazać jak żyć i jak cieszyć się z życia. W Placówce Wsparcia Dziennego
jest czas na zabawę, rozmowę i wytężoną pracę. Pracując w ten sposób
osiągamy cel i satysfakcję co i jak robimy.

Podziękowania

Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych
składa serdeczne podziękowania

Remont kłajowskiego budynku OSP
Końca dobiegają prace nad realizacją inwestycji w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 operacji pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w budynku OSP Kłaj”.
Dariusz Pilch
Operacja została zrealizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłaju w zakresie zakupu wyposażenia sali
w sprzęt audiowizualny, tablicę interaktywną, stoły oraz stołki. W świetlicy budynku Straży Pożarnej przeprowadzono także cyklinowanie podłogi wraz z malowaniem oraz malowanie ścian. Całość operacji wyniosła
25.600,00 złotych z czego uzyskana pomoc dofinansowana w ramach działania to 17.920,00 złotych.
Jest to kolejny, zakończony projekt w którym OSP Kłaj pozyskało fundusze pochodzące z Unii Europejskiej.
W obecnej chwili, w fazie oceny merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego w Karkowe znajduje się także
kolejny złożony projekt pn. „II edycja Młodzie Ratownicy – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Gminy Kłaj”.
Nasze stowarzyszenie, realizuje projekty ze środków własnych. Staramy się by nasza świetlica nie była tylko
zwykłą remizą strażacką, ale aby mogła służyć wszystkim mieszkańcom. Dokładamy wszelkich starań, by
jej wygląd i funkcjonalność była wizytówką naszej gminy. Niemożliwe staje się możliwe, jeśli się tylko chce.
Operatywność danego stowarzyszenia decyduje o jego rozwoju.
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dla Nowożeńców,
Państwa Karoliny Pucharskiej
i Marka Kukiełka,

którzy w dniu swojego ślubu poprosili gości weselnych
aby zamiast kwiatów przekazali datki na rzecz
Stowarzyszenia.
To rzadko spotykana i niezwykle ważna inicjatywa na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom,
a Młodej Parze życzymy z całego serca wszystkiego
najlepszego na nowej drodze życia.

Podziękowania

Środowiskowy Dom Samopomocy
składa serdeczne podziękowania

dla Pani Beaty Wnęk z Brzezia

za świadczenie nieodpłatnych usług fryzjerskich dla
podopiecznych Domu. Pani Beata kilkakrotnie
wychodziła z inicjatywą pomocy osobom
niepełnosprawnym w poprawieniu swojego wyglądu
w jej salonie fryzjerskim. Serdecznie dziękujemy
Pani Beacie za okazane serce i zaangażowanie
w pomoc osobom niepełnosprawnym.
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Końcowy etap
procedury
planistycznej
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
Wójt Gminy Kłaj informuje, iż w chwili
obecnej jesteśmy na końcowym etapie
procedury planistycznej.
Aktualnie czekamy na wyrażenie zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów
rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Uzgodnienie powyższe jest niezbędne do następnego kroku w procedurze,
czyli do wyłożenia projektu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
gminy do publicznego wglądu.
Po otrzymaniu przedmiotowej zgody Wójt
Gminy niezwłocznie poda termin rozpoczęcia wyłożenia projektu planów do publicznego wglądu. Informacje w tej sprawie
będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Kłaju, na tablicach
ogłoszeń w każdej z miejscowości oraz na
stronie internetowej urzędu.

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Dąbrowie wraz z całym Gronem
Pedagogicznym,
serdecznie dziękują

Panu Mariuszowi Wróbel

– przedstawicielowi Stowarzyszenia
„Świat przyjaciół” z siedzibą w Szarowie
za przyniesione do przedszkola pomoce dydaktyczne: puzzle, układanki, bloki rysunkowe.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Targowisko-4”, na terenie gminy Kłaj
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj
uchwały Nr XXXIV/233/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko
- 4”, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/199/2009 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 sierpnia 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 599, poz. 4478).
Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami zmiany planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz na stronie internetowej gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kłaj, w terminie do dnia 27.10.2013
r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kłaj.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Podziękowania dla sponsorów:
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie wraz z pracownikami Oddziału Przedszkolnego oraz Rodzicami pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy otwarli się na potrzeby
naszego przedszkola i swoim dobrym sercem i zaangażowaniem materialnym przyczynili się do
tego, że stało się ono nowocześniejsze i piękniejsze. Wszyscy oni sprawili tym ogromną radość
naszym wychowankom.
Wyrażając swą wdzięczność i wielki szacunek za otwarte serce i wolę niesienia pomocy naszemu
przedszkolu życzymy wspierającym nas darczyńcom wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych
planów oraz nieustannych sukcesów na gruncie zawodowym.
Firmy, które przyczyniły się do poprawienia funkcjonalności przedszkola:

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję
wszystkim Mieszkańcom za pracę
i osobiste zaangażowanie
w utrzymaniu czystości
na terenie Gminy Kłaj.
Dzięki wzorowo utrzymanej przestrzeni publicznej, możemy być dumni z wyglądu naszych
posesji i ich otoczenia, a innym możemy służyć
jako wzór. Zachowanie porządku jest tym
bardziej istotne jesienną porą, gdy ma to wpływ
nie tylko na estetykę obszarów, ale i bezpieczeństwo społeczeństwa.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

1. Zakład Instalacyjny Wod-Gaz-Co s.c. – Mieczysław Orlik, Paweł Orlik - Całkowita wymiana instalacji C.O i wodnokanalizacyjnej w łazienkach oraz biały montaż.
2. Firma Elte-Tech Talaga Robert oraz Stanisław Talaga- Wymiana instalacji elektrycznej z tablicą
rozdzielczą, montaż lamp w całym przedszkolu .
3. Firma Piotr Kościółek Usługi Budowlane – montaż okien i drzwi.
4. Pani Sylwia Gawlik za podarowany brodzik łazienkowy dla dzieci.
5. Panu Fryderykowi Wadoń za bezinteresowną pomoc w likwidacji konstrukcji stalowej w przedszkolu i wywóz złomu.
6. Radzie Rodziców w składzie: Sylwia Gawlik, Joanna Piszczek, Maria Turecka, Dorota Wnęk, Monika Bryniak – za całoroczną pomoc i wsparcie finansowe.
7. Panu Piotrowi Wnęk za montaż dachu nad drzwiami zaplecza oraz podarowaną wykładzinę na
tablice i ich montaż.
8. Panu Mariuszowi Wróbel przedstawicielowi Stowarzyszenia „Świat Przyjaciół” za pomoce dydaktyczne – układanki, bloki.
9. Personelowi Przedszkola , a w szczególności wszystkim Rodzicom za pomoc przy realizowaniu
zamierzonego celu, dzięki któremu możemy się cieszyć pięknym wizerunkiem naszej placówki.
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Wakacyjny lifting placówek
oświatowych
Wakacje to czas, kiedy uczniowie i nauczyciele przebywają na zasłużonym odpoczynku, a szkoły świecą
pustkami. To jednocześnie najlepszy czas na remonty i przebudowy.
Kazimierz Sroka
W tym roku prawie we wszystkich placówkach oświatowych trwały intensywne prace, a ich zakres potwierdzał jedynie, że potrzeby
remontowe są niemałe. Dachy, tynki wewnętrzne, toalety, instalacje wodne i kanalizacyjne, oświetlenie, posadzki, drzwi, a nawet ogrodzenie - to tylko niektóre podlegające zmianom części
obiektów. Do tego przebudowa w celu pozyskania dodatkowych
pomieszczeń, cyklinowanie parkietów, malowanie ścian na korytarzach i w salach lekcyjnych czy częściowa wymiana wyposażenia.
Wszystko po to, aby dzieci w przedszkolach i uczniowie mogli rozpocząć kolejny rok szkolny w odnowionych, czystych i zadbanych
budynkach i pomieszczeniach.
W tym roku na remonty budynków przedszkolnych i szkolnych
przeznaczono blisko 200 000 złotych. Spora część tego funduszu
(44 000 zł) pochodziła z rezerwy celowej zapisanej w budżecie gminy na remonty w placówkach oświatowych. Kwotę 27 228 złotych
otrzymały szkoły (Szarów, Brzezie) jako wypłatę odszkodowania
za straty powstałe w wyniku zalania budynków. Pozostałe środki udało się wygospodarować w budżetach placówek. Fundusze,
o których mowa powyżej zostały przeznaczone zarówno na wykonanie prac specjalistycznych jak i na zakup materiałów remontowych, ale nie oddają one rzeczywistych nakładów i ostatecznej
wartości remontów. Do nich należałoby doliczyć wszystkie usługi
wykonane przez pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych i wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz przez
konserwatorów szkolnych, a nawet rodziców, co przyczyniło się do
ograniczenia wydatków i pozwoliło znacznie zwiększyć zakres prac
remontowych.
Szarów
Ponure korytarze, nieszczelne okna, sypiący się tynk i odpadająca
ze ścian i sufitów farba-tak wyglądała część budynku szkoły w Szarowie. Choć wiele już się zmieniło (w czasie poprzednich wakacji
i ferii zimowych wyremontowano część pomieszczeń), stan szkoły
był nadal niezadowalający, w wielu pomieszczeniach, w których
uczniowie-zdobywając wiedzę-przebywali po kilka godzin dziennie, wciąż widoczne było jeszcze efekty kilkuletnich zaniedbań.
Teraz, dzięki przeprowadzonym remontom, jest ich zdecydowanie
mniej.
W szkole przede wszystkim wymieniono część całkowicie zniszczonej stolarki okiennej, wymalowane zostały prawie wszystkie
korytarze i najbardziej zniszczone sale lekcyjne, w kilku wycyklinowano parkiety. Wyremontowano sekretariat szkolny i gabinet
dyrektora. Przy okazji remontu zmieniono przeznaczenie niektó-
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rych pomieszczeń, w kilku salach pojawiło się nowe wyposażenie,
co przyczyniło się do poprawy funkcjonalności szkoły. Dzięki temu
dzieci będą uczyły się nie tylko w bardziej komfortowych, ale też
bezpieczniejszych warunkach.
Jeszcze bardziej poważny remont przeszło dawne przedszkole.
Warto dodać, że kilka miesięcy wcześniej wymieniony został dach
na budynku, co wreszcie pozwoliło na odrestaurowanie pomieszczeń dydaktycznych, zniszczonych w wyniku ciągłego zalewania
wodami opadowymi. W czasie wakacji wymienione zostały instalacje wodne i kanalizacyjne, wyremontowano hol i szatnie oraz
wykonano nowe łazienki i toalety. Przedszkole uzyskało całkowicie
odmieniony wygląd, a w nowych warunkach dzieci ciekawie spędzają czas i czują się znakomicie.
Prace remontowe w przedszkolu i szkole przekroczyły kwotę
77 000 zł, ale mimo to nie udało się wykonać całkowitego, planowanego początkowo zakresu robót. W planach nadal pozostaje szereg prac remontowych, niezbędnych do wykonania w celu
przywrócenia wszystkich cech użytkowych obiektu. Niewykluczone, że przynajmmniej część tych robót zostanie wykonana jeszcze
do końca tego roku.
Targowisko
W szkole w czasie wakacji kontynuowano remont rozpoczęty rok
temu, ograniczający się wtedy do części budynku wykorzystywanej przez dzieci z klas młodszych. W tym roku w pozostałej części
szkoły z korytarzy zniknęła mało estetyczna, drewniana boazeria
a w jej miejsce położony został tynk żywiczny. Wymieniono kompleksowo stolarkę drzwiową. Dawna stara sala gimnastyczna, po
zlikwidowaniu niepotrzebnego wyposażenia i odmalowaniu,
została przekształcona na aulę szkolną. Zlikwidowano ciężką stalową konstrukcję wiatrołapu przy drzwiach od strony dziedzińca
a w jego miejsce miejscu powstał sklepik uczniowski. W korytarzu
i w auli wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Powstały nowoczesne, przestronne i estetyczne sanitariaty dla chłopców i dla
nauczycieli, z całkowicie nowym wyposażeniem. Szeroki front robót i uzyskane zmiany jakościowe powodują, że remont w budynku należy uznać za najbardziej znaczący w dotychczasowej historii
szkoły. W budynku przedszkola natomiast przeprowadzono prace
pozwalające na zaadaptowanie pomieszczeń na salę dydaktyczną
i szatnię dla dodatkowej, czwartej grupy przedszkolnej. Przyjmując
większą ilość dzieci, oddziały przedszkolne w Targowisku wyrosły
na drugie pod względem wielkości w gminie.
Tegoroczne nakłady na remont szkoły i przedszkola wyniosły prawie 60 000 złotych
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Grodkowice
Remonty i związane z nimi zmiany nie ominęły również szkoły
w Grodkowicach. W tej niewielkiej, ale borykającej się z problemami lokalowymi szkole, w czasie wakacji przeprowadzone zostały prace budowlane mające na celu pozyskanie dodatkowego
pomieszczenia na salę lekcyjną, co zostało osiągnięte dzięki zabudowaniu części korytarza. W nowopowstałej sali uczyć będą się
dzieci młodsze. Nowe, odnowione i bardziej przestronne pomieszczenie do pracy z dziećmi otrzymał pedagog szkolny. Zmienił się
także wygląd sekretariatu i gabinetu dyrektora, a niektóre klasy,
dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, zostały odmalowane
i otrzymały nowy wystrój.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przeznaczone na remonty
środki w wysokości 10 500 zł wykorzystane zostały na przeróbki
instalacyjne oraz zakup niezbędnych materiałów, natomiast większość prac budowlanych wykonał konserwator szkolny.
Dąbrowa
W trosce o zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków zdecydowano również o przeprowadzeniu niezbędnych remontów
w przedszkolu w Dąbrowie. Generalne zmiany rozpoczęto jeszcze
przed zakończeniem roku szkolnego od przebudowy zadaszenia przed wejściem do przedszkola, a w okresie wakacji odmalowano dwie sale dydaktyczne i wycyklinowano w nich parkiety.
W całym korytarzu położone zostały płytki gresowe, wyremontowano jedną toaletę. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono oświetlenie na korzystniejsze dla zdrowia dzieci i bardziej
oszczędne. Wreszcie trzeba wspomnieć o nowych mebelkach
dziecięcych w szatniach. Wszystkie te zmiany nie tylko przyczyniły się do poprawy estetyki ale przyczyniły się także do podniesienia komfort pracy dzieci i nauczycieli. Również w przypadku
tych prac remontowych należy zaznaczyć, że ułożenie płytek
w całym korytarzu i w toalecie nie obciążyło budżetu przedszkola,
gdyż usługa ta została wykonana nieodpłatnie. Dzięki temu całkowity zakres prac remontowych pochłonął z budżetu tylko ok.
16 000 zł.
Ze względu na przeciągające się procedury dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego przystąpiono do wykonania dawno planowanej budowy parkingu i zatoki, w której może zatrzymać się
jednocześnie kilkanaście samochodów. Nowe miejsca postojowe
są odpowiedzią na postulaty rodziców, którzy dowożąc lub odbierając dzieci z przedszkola zmuszeni byli parkować samochody
na niebezpiecznym odcinku drogi. Dzięki zatoce doprowadzanie
dzieci do przedszkola będzie bezpieczne i łatwiejsze.
Brzezie
Wewnątrz budynku szkoły wykonano niewielki zakres prac – wymienione uszkodzone okno (dzięki uzyskanemu odszkodowaniu)
oraz wycyklinowano parkiety w dwóch salach lekcyjnych. Większość prac natomiast odbywała się na zewnątrz – tutaj postawiono
zupełnie nowy odcinek ogrodzenia od strony południowej oraz
uporządkowano teren zielony wokół szkoły. Całkowity koszt remontów to kwota 11 000 zł, przy czym również w tym wypadku
wszystkie roboty na zewnątrz wykonane nieodpłatnie przez pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych.

Kłaj
Normalne funkcjonowanie przedszkola od dawna utrudniał przeciekający dach, kilka razy podczas opadów trzeba było ratować
sale dydaktyczne i podstawiać naczynia do gromadzenia wody
opadowej. Niedrożna kanalizacja dawała się we znaki także innym użytkownikom budynku. Pod koniec wakacji naprawiono
uszkodzenia dachu nad częścią przedszkolną budynku i wykonano
obróbki blacharskie. Prace związane z wymianą skorodowanego
i niedrożnego odcinka kanalizacji wykonano już na początku roku
szkolnego w czasie, kiedy dzieci nie było w przedszkolu, a zatem
bez uszczerbku dla procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ten
zakres robót pochłonął kwotę 12 500 zł. Następnie, idąc za ciosem,
podjęto decyzję o całkowitym remoncie dziecięcych łazienek i toalet, które prezentowały się, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Aby
uzyskać stan zadowalający niezbędne jest flizowanie ścian i podłóg, malowanie, wymiana umywalek oraz drzwi. Całość prac, szacowana na kwotę prawie 40 000 zł będzie sfinansowana wyłącznie
ze środków wygospodarowanych w budżecie przedszkola, przy
czym część prac, za kwotę ok. 40 000 zł, zostanie wykonana jeszcze do końca tego roku, pozostałe ujęte zostały w planach na rok
następny. Ten zakres remontu należy traktować jako priorytetowy,
służący podnoszeniu standardów pracy przedszkola, bo dewizą
programu każdej placówki jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków nauczania i opieki.
Natomiast w szkole w Kłaju, w najlepiej utrzymanym obiekcie
oświatowym, prace remontowe ograniczyły się do malowania części zniszczonych i brudnych korytarzy. Koszty tego przedsięwzięcia
ograniczyły się do zakupu niezbędnych materiałów (ok. 2 000 zł),
natomiast same prace wykonane zostały przez pracownika odbywającego staż.
Należy podkreślić, że opisane powyżej remonty były możliwe dzięki determinacji wielu osób zaangażowanych bezpośrednio lub
pośrednio w ich przeprowadzenie. Słowa podziękowania należą
się przede wszystkim Wójtowi Gminy, który był niejednokrotnie
inicjatorem działań, akceptował decyzje dotyczące przekierowania środków oświatowych na potrzeby remontowe oraz osobiście
angażował się w pozyskiwanie pracowników wykonujących znaczne zakresy robót nieodpłatnie. Duży udział w przeprowadzeniu
remontów miał Kierownik GOPS, dzięki któremu pracownicy zatrudnieni przy robotach publicznych i społeczno-użytecznych byli
skierowani do przedszkoli i szkół i przepracowali na ich rzecz setki
godzin. Słowa uznania dla dyrektorów remontowanych placówek,
którzy nie tylko przeznaczyli czas wakacyjnego odpoczynku na
dozorowanie prac remontowych, ale pozyskiwali dodatkowe środki na remonty, a niejednokrotnie pełnili rolę zaopatrzeniowców
i mediatorów. Wreszcie gorące podziękowania należy skierować
do wszystkich pracowników przedszkoli i szkół, którzy w mozole
i trudzie wykonywali najróżniejsze prace, w tym związane z doprowadzeniem placówek do odpowiedniego stanu po zakończeniu
remontu oraz do rodziców włączających się w proces renowacji
sal lekcyjnych. To dzięki nim nasze placówki oświatowe z roku na
rok zapewniają wychowankom i uczniom coraz lepsze warunki nauczania, wychowania i opieki.
Fotogaleria na stronie 19 oraz 20
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W Brzeziu nadal bezpiecznie
W dniu 15 października 2013 roku w ZSO w Brzeziu odbyło się uroczyste przekazanie przedłużenia Certyfikatu „Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo”.
Karolina Kielan
W kwietniu bieżącego roku ZSO Brzezie wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu. Audyt odbył się 07.06.2013r. Przeprowadzili go przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy sprawdzili działania podejmowane w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.
W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny
i techniczny realizacji projektu, sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa, oraz osiągnięte cele. Szkoła po spełnieniu określonych kryteriów i uzyskaniu maksymalnej ilości punktów otrzymała przedłużenie okresu ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013 – 2018, które
na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Sobkiewicz wręczył Komendant Powiatowy
Policji w Wieliczce mł. insp. Krzysztof Kühl oraz Komendant Komisariatu Policji
w Niepołomicach podinsp. Tomasz Joniec. W uroczystości udział wziął dyrektor GZEAS-u Kazimierz Sroka. ZSO w Brzeziu przystąpiło do realizacji projektu
we wrześniu 2010 roku, a rok później otrzymało Certyfikat. Od tego momentu
podjęto wiele działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa zarówno
w szkole jak i w jej otoczeniu. Do najważniejszych można zaliczyć: coroczne
akcje „odblaskowy rok szkolny”, bezpieczna droga do szkoły, groźna strona
internetu, stop brawurze na drogach, stop przemocy. Spotkania z Przedstawicielami Policji, oraz innymi specjalistami (terapeutą uzależnień, trenerami personalnymi). Realizowane są programy profilaktyczne m.in. nie pal przy mnie
proszę, znajdź właściwe rozwiązanie, Klub Bezpiecznego Puchatka, sieciaki.pl.
Pedagog szkolny prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające umiejętności społeczne, oraz inteligencje emocjonalną dzieci. Dużo zmian zaszło również w bazie szkoły. W ostatnim czasie dokończono ogrodzenie wokół szkoły
i zakupiono nowe szafki do szatni dla klas I-III.

Budowa kanału
burzowego
Ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Odbudowa kanału burzowego długości 92 mb. między drogą gminną Kłaj
– Targowisko nr ew. 560249K, a cmentarzem w Kłaju, na dz.
nr 2189, 2191 w Kłaju”.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w którym wzięły udział
cztery firmy, roboty budowlane zlecono firmie „Trans-Mar” Aneta
Wajda z Targowiska. Łączna kwota realizacji zadania to 371 tys.
złotych. Gmina Kłaj uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w kwocie 280 tys. złotych. Zadanie zostanie
zrealizowane jeszcze w roku bieżącym.
Wójt Gminy Kłaj, przeprasza za wszelkie utrudnienia w ruchu
przy cmentarzu w Kłaju, wynikające z prac nad odbudową kanału burzowego.
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W jesiennej zadumie
–cmentarz w Brzeziu
Polskie słowo cmentarz jest odpowiednikiem łacińskiego terminu, oznaczającego miejsce pochówku, a dosłownie snu albo odpoczynku.
Agata Smoter
Parafia Brzezie istnieje od XIII w. i do niedawna obejmowała bardzo rozległe tereny Gminy
Kłaj, stąd brzeziański cmentarz był miejscem pochówku wielu pokoleń mieszkańców Brzezia,
Dąbrowy, Grodkowic, Gruszek, Łysokań, Staniątek i Szarowa. Należy nadmienić, że do parafii
Brzezie należały i nadal należą Szczytniki, Świątniki, Czyżów, Zborczyce, Suchoraba oraz Surówki. Miejsce to jest więc emocjonalnie nam bliskie.
Jaka jest historia cmentarza w Brzeziu? Jakie kryje zagadki? I co mówi o nas samych?
Te pytania nasuwają się, gdy nawiedzamy to szczególne miejsce.Na zniszczonej już bramie
cmentarnej widnieje rok 1893.Czy jest to data założenia cmentarza? Wątpliwości nasuwają się
wtedy, gdy w najstarszej części odnajdujemy nagrobki, na których widzimy daty wcześniejsze,
tak, jak w przypadku, poważnie uszkodzonego już, grobu jednego z proboszczów BrzeziaSzymona Droszcza, który zmarł w roku 1865. Wobec tego, czy cmentarz istniał wcześniej, niż
głosi data na jego bramie, czy też prochy zostały tu przeniesione z kościoła lub jego okolic,
gdzie zwyczajowo chowano dawniej wiernych?
Podobnie rzecz wygląda, gdy zatrzymamy się przy starym nagrobku Xiędza Stefana Wołczyka
– plebana tutejszej parafii, który zmarł w 1831 r. ( Na nagrobku widnieje dziś nazwisko Walczak).Najstarsze groby i epitafia na nich umieszczone, to także obraz naszej kultury, w tym
obyczajów, języka, gustów, czy też stylów architektonicznych.Z XIX w. pochodzi np. jedyny na
cmentarzu nagrobek w formie sarkofagu , bardzo już zniszczony upływającym czasem.Do niezwykłych i starych nagrobków zaliczyć należy też ten z aniołem. Dziś napis na nim jest już trudny do odczytania, a sam grób porośnięty wysoką trawą. Kogo strzeże ów smutny anioł?Cmentarz w Brzeziu to także miejsce spoczynku kilku żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Są
wśród nich wyznawcy prawosławia, o czym świadczą charakterystyczne ”podwójne„ krzyże.
Z czasów nam bliższych pochodzi grobowiec proboszczów Brzezia, których starsi mieszkańcy
zapewne pamiętają. Spoczywają tu Ks. Kan. Józef Lichoń- człowiek niezwykle dobroduszny
i wyrozumiały, a obok niego Ks. Jan Szybowski- znakomity kaznodzieja; kapłan o niebywałej skromności. W pobliżu grobowca znajduje się z kolei nagrobek jeszcze innego proboszcza
Brzezia- X. Kanonika Tadeusza Jaworskiego, pełniącego tu posługę kapłańską w czasie II wojny
światowej; zapamiętanego przez mieszkańców, jako człowieka wielkiej kultury. Na brzeziańskim cmentarzu spoczywają też organiści parafii- Jan z Guzowa, jego syn i wnuk oraz Leonard
Korpała, rodem z Targowiska. Tu także znajduje się grób Kazimierza Waydy z Szarowa- dziadka znanego reżysera Andrzeja Wajdy. Najstarsze nagrobki cmentarza uległy już ogromnemu
zniszczeniu. Coraz bardziej zacierają się napisy na wielu grobach; niszczeją krzyże, trawy zarastają zapomniane mogiły i ścieżki, a deszcze wypłukują kamienne dróżki. Mur, otaczający
cmentarz, wygląda też jakoś szaro i smutno.
Podobnie przedstawia się obraz tzw. kopca, znajdującego się przy drodze, zwanej lokalnie
Pięciolipkami. Prawdopodobnie jest to bardzo stary kurhan ariański. Dla współczesnego przechodnia, to najzwyklejsze wzniesienie terenu, zupełnie nie przyciągające wzroku. Starsi mieszkańcy pamiętają, że ów kopiec był bardzo wysoki i widoczny z daleka, i zawsze owiany jakąś
tajemnicą. Jaką zagadkę kryje w sobie? Czy jest to faktycznie miejsce pochówku? A jeśli tak, to
kto tam spoczywa i kto, i kiedy usypał tak dużą mogiłę? A grobowiec Żeleńskich? I tu nasuwają
się pytania: Czy jest w nas chęć, wola, by to, co niszczeje ocalić od zapomnienia? Czy chcemy
poznać bliżej własne korzenie, własną historię, czy też tylko ”z żywymi naprzód iść”?
(Artykuł powstał na podstawie źródeł, udostępnionych przez Pana Jana Grabskiego z Brzezia).
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Jak z przedszkolaka zrobić
„szkolniaka”?
Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego życia. Te pierwsze doświadczenia szkolne
rzutują na dalszą naukę dzieci. Uczniowie klasy pierwszej stykają się z wieloma sytuacjami szkolnymi, których jeszcze w swoim życiu
nie doświadczyli. Szkoła jest środowiskiem, w którym dziecko zdobywa niezależność, uspołecznia się. Kontakty z rówieśnikami uczą
norm współżycia i respektowania grupy społecznej. Jako środowisko społeczne pełne różnorodnych bodźców będzie spełniało swoje funkcje dydaktyczne i wychowawcze tylko wówczas, gdy dziecko będzie je postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie.
Adaptacyjny Program Autorski
Bożena Tynka
Szkoła podstawowa w Kłaju

Z adaptacją jednostki do nowych warunków wiąże się jej dobre samopoczucie, radość, satysfakcja życiowa, samorealizacja. Ponadto
przystosowania nie należy postrzegać jedynie jako odczuwanie
komfortu psychicznego. Warto pamiętać o innych wyznacznikach
tego procesu, miedzy innymi o radzeniu sobie z trudnościami,
umiejętności znoszenia ograniczeń, zmianach standardów, zaspokajaniu swoich potrzeb.
Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole sprawnego rozwiązywania trudności
związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku szkolnym.
Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości ucznia
i wspieranie jego rozwoju, zarówno poprzez proponowane treści
programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z uczniem.
OBSZARY WSPÓLPRACY
– Uczestnictwo dzieci grupy ,,Pięciolatków„ w różnych formach
działalności grupy wiekowej 0-III w szkole.
– Organizowanie wspólnych uroczystości, imprez i akcji.
– Spotkanie nauczyciela grupy ,,Pięciolatków ”, szkoły i PPP- wymiana informacji i określenie kierunków działań.

– Wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej przez specjalistów psycholog, logopeda, pedagog/.
– Działalność informacyjna.
– Spotkania nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami przyszłych
uczniów.
UCZESTNICY PROGRAMU
– Dyrekcja i Nauczyciele klas 3 Szkoły Podstawowej w Kłaju
– Pedagog SP Kłaj
– Przedszkole Samorządowe w Kłaju
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce o/Kłaj
Pierwsze kontakty szkoły z przyszłym uczniem i jego rodziną są
doskonałą okazją do swobodnych rozmów i wymiany informacji
między zainteresowanymi. Program zakłada uaktywnianie różnych
zmysłów i całego ciała dziecka poprzez działanie i stosowanie szeregu zabaw i metod aktywizujących, takich jak: metoda inscenizacji,
symulacji, ćwiczenia w ciszy, podróże w wyobraźni, twórczego myślenia i działania, metoda pytań i odpowiedzi.

Promocja
zdrowia
w przedszkolu
w Dąbrowie
Promocja zdrowia uczniów została wpisana w priorytet bieżącego roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji
Zdrowotnej Rokiem Bezpiecznej Szkoły.
Kinga Wilk
Bezpieczeństwo dzieci, to nie tylko ich po-
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Bożena Tynka

wierają szereg propozycji związanych z promocją zdrowego stylu życia. Zaczęliśmy od
poznawania i smakowania owoców i warzyw.
Jedliśmy je pod każdą postacią: na surowo,
w postaci soków, czy własnoręcznie robionych kanapek. Stworzyliśmy różnorodne
kąciki, w których królowały same witaminy.
Tworzyliśmy owocowo- warzywne kukiełki.

byt w placówce, to także bezpieczna droga
do niej, bezpieczny wypoczynek, to wreszcie
bezpieczeństwo zdrowotne, w tym zdrowe
żywienie. Dlatego nasze działania dydaktyczno – wychowawcze na ten i przyszły rok za-

Poprzez nasze działania zachęcamy Rodziców: przygotowujcie wraz z dziećmi wspólne
posiłki, bo to nie tylko świetna zabawa, ale
przede wszystkim nabywanie przez dzieci
dobrych nawyków żywieniowych, bo nawet
„niejadek” nie pozostanie obojętny na widok
tak kolorowej i zdrowej kanapki.
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Posiłki w przedszkolach i szkołach
Rok szkolny 2013/2014 jest trzecim z kolei rokiem, w którym zadanie zapewnienia posiłków dla dzieci i uczniów w przedszkolach
i w szkołach gmina, jako organ prowadzący, powierzyła firmie zewnętrznej.

Kazimierz Sroka, GZEAS Kłaj
Upływ czasu nie umniejszył jednak emocji, które wywołała zmiana
sposobu dożywiania, a towarzyszące temu zjawisku opinie i wypowiedzi, odzwierciedlające niejednokrotnie indywidualne upodobania i przyzwyczajenia, kreują fałszywy obraz tego obszaru funkcjonowania placówek oświatowych i poruszają opinię społeczną. Jaka
zatem jest prawda o posiłkach cateringowych?
Dlaczego doszło do zmiany sposobu dożywiania?
Wbrew powszechnym opiniom decyzja o rezygnacji z tradycyjnego
modelu dożywiania, czyli z posiłków przygotowywanych w kuchniach funkcjonujących w placówkach oświatowych została podjęta
w trosce o zapewnienie posiłków o jak najwyższej jakości, tj. posiadających wymaganą przepisami kaloryczność, sporządzanych
zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej, wykonywanych ze świeżych
artykułów spożywczych i przygotowywanych w warunków higieniczno-sanitarnych określonych w przepisach o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. Jasno należy stwierdzić, że żadna z istniejących
kuchni w przedszkolach i szkołach wymogów takich nie spełniała.
Nie ma co ukrywać, że przy podejmowaniu decyzji brany był również pod uwagę aspekt finansowy, ale rozpatrywany był w kontekście nie tyle obciążenia gminy bieżącymi kosztami utrzymania kuchni i stołówek, co pod kątem nakładów finansowych, jakie należałoby
ponieść na dostosowanie ich do wymaganych standardów unijnych,
czego żądały wręcz służby sanitarne, wydając kolejne decyzje o warunkowym dopuszczeniu do użytkowania miejsc przygotowania
i wydawania posiłków.
Jakimi zasadami kierowano się przy wyborze firmy cateringowej?
Wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania i dostarczania
posiłków dla dzieci i uczniów w bieżącym roku szkolnym poprzedzone zostało ogłoszeniem przetargu.
W celu wyłonienie wykonawcy niekoniecznie najtańszego, ale
przede wszystkim gwarantującego spełnienie oczekiwań w zakresie
jakości, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisane
zostały trzy kryteria oceny ofert: cena-70 pkt. wagowych (maksymalna ilość punktów przewidziana była dla wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę posiłków), warunki przygotowania posiłków - 20 pkt.( maksymalna ilość punktów przewidziana była dla
wykonawcy, który wykaże, w formie odpowiednich dokumentów
lub opisu, że w obiektach lub obiekcie, dla którego posiada decyzję
inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia stwarza szczególne
warunki zapewniające bezpieczeństwo i najwyższą jakość przygotowywanych posiłków, posiada specjalnie wydzielone pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do przygotowania posiłków dla dzieci,
zapewnia codzienną dostawę świeżych produktów do przygotowania posiłków, zatrudnia pracowników z kwalifikacjami zapewniającymi właściwe przygotowanie posiłków, istnieje możliwość przy-

gotowania posiłków dla dziecka wg. indywidualnej zalecanej diety,
itp.) oraz atrakcyjność i różnorodność – 10 pkt. (maksymalna ilość
punktów przewidziana była dla wykonawcy, który przedstawi najbardziej różnorodne i atrakcyjne zestawy obiadowe, z położeniem
nacisku na dania bezmięsne, na bazie których w ciągu okresu obowiązywania umowy, ustalany będzie jadłospis na dany tydzień). Do
przetargu zgłosiło się 6 wykonawców z następującymi ofertami cenowymi (kwoty ogólne przekładają się oczywiście na jednostkowe
ceny poszczególnych posiłków):
1) P.W. „Gastropol” z Krakowa – 420 155 zł,
2) „Catermed” S.A. z Krakowa – 442 557 zł,
3) P.H.U. Hotel „Lech” z Siedlca – 457 588 zł,
4) „Hut-Plus” S.A. z Krakowa – 515 272 zł,
5) Hotel, Restauracja „Azalia” z Szarowa – 526 245 zł,
6) F.H.U. „Smakosz” z Wieliczki – 691 256 zł
W trakcie postępowania oferta firmy „Smakosz” została odrzucona,
gdyż wykonawca, mimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych, nie przedstawił wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zamówienia. Pozostałe oferty zostały
poddane ocenia przez komisję w składzie: Kazimierz Sroka (GZEAS),
Bogdan Czyż (GOPS) i Justyna Gądor (GZEAS) i uzyskały następujące
ilości punktów-według opisanych powyżej kryteriów:
„Catermed” S.A. – 95,59 pkt. (66,46 + 20 + 9,13)
P.W. „Gastropol” – 95,00 pkt. (70 + 15 + 10)
P.H.U. Hotel „Lech” – 89,27 pkt. (64,27 + 15 + 10)
„Hut-Plus” S.A. – 80,99 pkt. (57,08 + 15 + 8,91)
Hotel, Restauracja „Azalia” – 77,63 pkt. (55,89 + 15 + 6,74)
Ostatecznie wybrano ofertę firmy „Catermed” jako najkorzystniejszą
w ogólnym rozrachunku, ale nie najtańszą (chociaż w przeliczeniu
na poszczególne posiłki ceny jednostkowe przekraczały najniższą
ofertę tylko o kilka groszy). Czynnikiem dodatkowym, niepodlegającym ocenie, była także dotychczasowa, pozytywna ocena działań
firmy jako realizatora identycznego zamówienia w poprzednim roku
szkolnym.
Co zyskujemy w związku z dostarczaniem posiłków przez „Catermed”?
Rodzice zyskują pewność, że przygotowane posiłki spełniają wymogi racjonalnego i zrównoważonego żywienia dzieci i młodzieży,
co potwierdzają następujące fakty: posiłki spełniają normy średniego dziennego zapotrzebowania energetycznego, tj. 1 500 kcal dla
dzieci w wieku poniżej 7 lat i 2 300 kcal dla uczniów w wieku 7 - 15
lat (sam obiad, składający się zawsze z dwóch dań, zapewnia 40%
tego zapotrzebowania) oraz są komponowane z uwzględnieniem
różnorodności i z zachowaniem zalecanych norm zawartości składników pokarmowych dla organizmów rozwijających się, tj. białko
10-14%, cukier 10-12%, tłuszcz 30-35%, węglowodany ok.65 %. Nad
przestrzeganiem wymaganych norm czuwa wykwalifikowany dietetyk, a gwarancją ich zachowania są liczne kontrole służb sanitarnych w miejscu przygotowania posiłków i przeprowadzane badania
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laboratoryjne. Wymierną korzyścią jest to, że dziecko lub rodzic, na
podstawie przedstawionego jadłospisu może, uwzględniając preferencje smakowe, zadecydować o wyborze posiłków w tygodniu,
unikając niepotrzebnych wydatków, a cena posiłków jest stała przez
okres obowiązywania umowy, bez względu na wahania koninkturalne na rynku produktów spożywczych.
Wreszcie korzyści dla placówek: ograniczenie ilości osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków jak i zmniejszenie
zużycia tzw. mediów otwiera możliwości przesunięcia środków
budżetowych w inne obszary funkcjonowania przedszkoli i szkół
– poprawę stanu bezpieczeństwa i warunków socjalno-bytowych
w placówkach, zakup dodatkowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, place zabaw, itp.
Czy zmiana sposobu dożywiania obciąża dodatkowo rodziców?
Dane liczbowe pokazują, że koszty ponoszone przez rodziców na
zakup posiłków nie uległy znaczącej zmianie. Gdyby do dzisiejszego
dnia obowiązywały opłaty za tzw. wkład do kotła to kształtowałyby się one na poziomie 1,95-2,50 zł za śniadanie, 3,20-5,20 za obiad
i 1,30-1,80 za podwieczorek, zatem koszt zarówno całodobowego
wyżywienia jak i poszczególnych posiłków byłyby w niektórych
placówkach takie same lub wyższe niż obecnie, w zależności od
źródła zaopatrzenia. Dane te wynikają z prostego przeliczenia: ok.
30% wzrost cen produktów spożywczych w ciągu ostatnich trzech
powoduje wzrost ceny posiłków przygotowywanych z tych właśnie
produktów. Natomiast porównanie cen obecnych z obowiązującymi
w okresie, kiedy posiłki dostarczała restauracja „Azalia”, pozwala na
stwierdzenie, iż obecny dostawca w skali roku pozostawia w kieszeniach rodziców ok. 180 zł przy pełnym wyżywieniu i ok. 110 zł przy
zakupie tylko obiadów.
Zmiana sposobu żywienia a liczba dzieci korzystających z posiłków
Wystarczy prześledzić niektóre dane, aby stwierdzić, że zmiana
sposobu dożywiania nie spowodowała zmniejszenia liczby dzieci korzystających z posiłków. W przedszkolu w Dąbrowie w r. szk.
2010/2011 średnio w ciągu dnia śniadanie spożywało 20, obiad – 59
a podwieczorek – 22 dzieci.
W r. szk. 2012/2013 ilości te wynosiły odpowiedni 26ś-55o-18p,
a we wrześniu bieżącego r. szk. były jeszcze wyższe: 27ś-60o-24p.
W przedszkolu w Kłaju we wrześniu tego roku wydawano 8 śniadań
i 4 obiady więcej niż w okresie, kiedy funkcjonowała kuchnia. W szkole podstawowej w Grodkowicach tylko w okresie jednego ostatniego roku ilość wydawanych posiłków zwiększyła się o 17 śniadań, 18
obiadów i 4 podwieczorki, a w Brzeziu 7 uczniów więcej je śniadania
i podwieczorki. W innych placówkach ilości wydawanych posiłków
utrzymują się na tym samym poziomie lub odnotowuje się niewielki
spadek, głównie ilości obiadów (Szarów, Targowisko).
Jakość posiłków a indywidualne preferencje smakowe i estetyczne
Każde dziecko ma własne upodobania. To powoduje, że jednemu
smakują wszystkie a drugiemu tylko niektóre posiłki. Konsystencja
zupy, kawałki warzyw, albo innych składników, kolor lub nazwa –
to wystarczające powody, aby nawet nie spróbować określonych
potraw. Niektóre dzieci przenoszą nawyki z domu do przedszkola.
W niektórych domach jada się przeważnie posiłki na bazie ziemnia-
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ków, a w innych makarony, kasze i ryż, w jednych rodzinach preferowane są potrawy smażone, w innych gotowane, w jednych pije
się mleko, w innych herbatę lub wodę. Według tych samych zasad
podejmowane są przez dzieci decyzje odnośnie wyboru posiłku
i żadne argumenty nauczycieli nie są w stanie przekonać ich do
zjedzenia posiłku nie mieszczącego się w ustalonym wzorcu domowego żywienia. A jeżeli jedno dziecko odmawia zjedzenia posiłku
lub komentuje jego smak lawinowo przybywa innych – również
odsuwających talerze, nawet bez spróbowania. Bywa i tak, że dzieci
przyznają się, iż w domu w ogóle nie jada się określonych potraw,
więc w przedszkolu także nie będą jadły, przy czym wyjaśnienie tych
wyborów ogranicza się na ogół do określeń: niedobre, nie smakuje mi, nie lubię, itp. Tego typu wyjaśnienia przekazywane rodzicom
są często powodem formułowania obiegowych i nieprawdziwych
opinii o posiłkach niesmacznych, niedobrych, źle przygotowanych,
nieodpowiednio przechowywanych, itp. Tymczasem różnorodność
żywienia zbiorowego jest nie tyle wskazana, co nawet wymagana
z powodów, o których pisano powyżej. Niejedzenie przez dziecko
określonego dania nie świadczy o niskiej jakości posiłku, a jest jedynie przejawem jego przyzwyczajeń lub nawyków. Tylko mądre, odpowiedzialne i rozsądne postawy rodziców, przekonujące o potrzebie racjonalnego i zrównoważonego żywienia mogą spowodować,
że dzieci chętnie będą zjadać większość posiłków. Na takie postawy
i zachowania liczymy, mając na uwadze zarówno podniesienia poziomu zainteresowania niektórych dzieci określonymi posiłkami, jak
i efektywne spożytkowanie rodzicielskich wydatków przeznaczanych na ich zakup.
Działania podejmowane w kierunku zapewnienia posiłków
chętnie zjadanych przez dzieci
Poza obwarowaniami wynikającymi z zawartej umowy Zamawiający, którego reprezentuje zarówno dyrektor GZEAS jak i dyrektorzy
placówek oświatowych, ma prawo bieżącej kontroli przestrzegania
przez wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości posiłków, właściwego zabezpieczenia ich w czasie transportu
oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury i terminów dostarczania. A nie ma co ukrywać, że nie zdarzają się przypadki nieprzestrzegania ustaleń i warunków umowy. W celu zapobiegania takim
przypadkom w każdej placówce ma miejsce monitorowanie posiłków z zapisywaniem stwierdzonych nieprawidłowości, a osoby wydające posiłki mają możliwość bieżącego zgłaszania zastrzeżeń lub
uwag w powyższym zakresie kierownikowi kuchni lub koordynatorowi zadania. Po zakończeniu pierwszego miesiąca umowy, odbyło
się także spotkanie reprezentantów wszystkich placówek z przedstawicielami firmy „Catermed”, na którym – po przedstawieniu zastrzeżeń i wniosków przez pracowników przedszkoli i szkół – padły
zobowiązania ze strony wykonawcy dotyczące przede wszystkim
dostarczania posiłków komponowanych w większym stopniu pod
potrzeby i preferencje dzieci (więcej potraw mącznych, ograniczenie
mięsa i ziemniaków, zróżnicowanie podwieczorków i zapewnienie
możliwości dodatkowego słodzenia napojów i niektórych posiłków)
oraz obowiązku przewożenia posiłków zawsze w tych samych pojemnikach-przypisanych do poszczególnych placówek. Dostawca
został poinformowany, że pojawiające się nadal nieprawidłowości
będą podstawą do naliczania kar umownych. Pierwsze sygnały dochodzące z placówek potwierdzają zdecydowaną poprawę, stąd też
oczekiwania, że w przyszłości będzie tylko lepiej i coraz więcej dzieci
będzie korzystać z wartościowych, smacznych i dobrze podanych
posiłków.
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SPO Ł E CZ E Ń S T W O

Wieczór
w Zawrociu

I Wymiana
Ogrodnicza

Dnia 27 września odbyło się spotkanie
autorskie z panią Hanną Kowalewska,
poetką, prozaiczką. Autorka powieści
znana jest naszym czytelnikom przede
wszystkim z cyklu książek o Zawrociu.

12 października – słoneczny, ciepły,
jesienny dzień. Na placu obok Ośrodka
Zdrowia o godzinie 12 – tej pojawiają
się pierwsze miłośniczki kwiatów, z roślinami ogrodowymi do wymiany.

Aneta Strach

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

Jej książki, które podzieliła na „czytadła”
i „męczydła” czyta się bardzo przyjemnie. Ciekawi bohaterowie, rodzinne historie, tajemnice, piękne opisy wrażeń,
ulotnych chwil uczuć i emocji, tworzą
niesamowity klimat. To wszystko wciąga czytelnika i przenosi w odmienny
świat gdzie czas wolniej płynie. Autorka
z wdziękiem przedstawiła słuchaczom
tematykę swoich powieści, przybliżyła
losy bohaterów swoich książek, skupiając się w szczególności na cyklu o Zawrociu i Letniej Akademii Uczuć, ze względu
na obecność młodzieży na spotkaniu.
Przeczytała również dwa wiersze ze swojej wczesnej młodości. Pisarka opowiedziała nam o swojej pasji pisania o tym
co ją inspiruje i skąd czerpie pomysły. Na
zadane pytanie ile czasu potrzebuje na
napisanie książki odpowiedziała, że niektóre pomysły, szkice na powieść leżały
w szufladzie i czekały na realizację nawet kilkanaście lat. Najlepiej pracuje się
jej w nocy, czasami jej własny „Daimon”
podsuwa jej pomysł - temat np. o 3:00
w nocy i wtedy szybko wstaje i przelewa to na papier. Spotkanie przebiegło
w bardzo miłej i ciepłej atmosferze.

Na przygotowane stoisko panie wykładają przyniesione rośliny: irysy w
wielu unikatowych barwach, hibiskusy
wielkokwiatowe, tawuły, ozdobne trawy,
zawilce, hortensje, cebule tulipanów, lilii
cesarskich, krokusów i innych.
W sumie około 40 gatunków roślin. Naprawdę jest w czym wybierać.
Nie tylko kwiaty są obiektem wymiany,
ale także wskazówki , doświadczenia
dotyczące uprawy roślin ogrodowych.
Jest miło, zadowolone panie podejmują

Spotkanie odbyło się dzięki środkom Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj zaprasza już teraz na II Wiosenną Wymianę
Ogrodową „z ręki do ręki”.

Nocny
przejazd
na rolkach
po Kłaju
Choć wieczory są już chłodne i mgliste,
to nie stoi na przeszkodzie, aby rozwijać swoją pasję. Komu? Grupie rolkarzy
z Kłaja.
Oliwia Bieda

Przypominamy tytuły i zachęcamy do
czytania książek napisanych przez Hannę Kowalewską: „Tego lata w Zawrociu”,
„Góra śpiących węży”, „Maska arlekina”,
„Przelot bocianów”, „Inna wersja życia”,
„Julita i Huśtawki”, „Letnia Akademia
Uczuć”.

decyzję o kolejnym podobnym spotkaniu
wiosną.

7 października, późnym wieczorem odbył
się pierwszy przejazd miłośników rolkarstwa po Kłaju. Niestety przez nadchodzącą zimę, była to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia tego typu akcja w tym roku.
Grupa rolkarzy przemierzyła niewielki
dystans 6 kilometrów, startując z przy
kościelnego parkingu, dalej ulicą Kuligowską, Grzybówką, Kolejową, Gradobicią,
kilka kółek wokół ronda przy Urzędzie
Gminy i ku mecie pod kościół. Było nie

tylko sportowo i radośnie ale także bezpiecznie. W kamizelkach odblaskowych,
w kaskach i z uśmiechami na twarzy
podążali za oznaczonym samochodem.
Tego typu akcja na pewno będzie kontynuowana na wiosnę.
Od 14 października, miłośnicy tego
sportu będą spotykali się na hali przy ZSO
w Kłaju. Raz w tygodniu, w poniedziałki
od 21:00, będzie można poćwiczyć jazdę
i rolkarskie sztuczki pod okiem trenerów.
To nie tylko okazja do rekreacji ale możliwość nauczenia się czegoś nowego. Więc
wskakuj w wygodne ciuchy, kask, rolki
i przybywaj na halę.
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JUBILE USZ ZŁOT YCH G O D Ó W

lat
50

wspólnych wspomnień
To już pół wieku odkąd dwanaście par z terenu Gminy Kłaj, trwa przy złożonej sobie
przysiędze. Rocznica 50 lat wspólnej drogi przez życie, to okazja do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz, to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil
oraz rozwiązanych problemów.
Oliwia Bieda
26 września, kolejne pary doczekały się pięknego Jubileuszu Złotych Godów. Uroczystość
mającą miejsce w sali widowiskowej Urzędu Gminy, zaingerowano powitaniem zaproszonych gości i dostojnych Jubilatów. „Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeżeli
zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. W codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym oddaliście Państwo swoje
najlepsze lata.” – takimi słonawi swój podziw i uznanie wyraził gospodarz gminy. Serdeczne życzenia złoży także przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego – Adam Kociołek.
Z okazji tej okrągłej rocznicy, Jubilaci zostali odznaczeni medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, którymi udekorował Wójt Gminy. Część oficjalna obchodów
zwieńczona została toastem, wzniesionym przez Zbigniewa Strączka za Jubilatów, którzy
są naszym skarbem, nie ze złota lecz z ludzkich doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Pary
prócz odznaczeń otrzymały kwiaty, listy gratulacyjne i upominki. Prezentem dla małżonków był także specjalnie przygotowany na tą okoliczności występ maluchów z przedszkola samorządowego w Kłaju. Wspaniałą atmosferę przedszkolaki zapewniły swoim
wierszami, życzeniami, tańcem i śpiewem. Po części artystycznej wszyscy goście usiedli
przy stole, by przy kawie i słodkościach powspominać minione lata. Organizatorem był
Urząd Gminy w Kłaju.
W tym roku swoje Złote Gody obchodzili:
Władysława i Józef Gawlik,
Urszula i Józef Golarz,
Janina i Leopold Gruszeccy,
Zofia i Marian Kociołek,
Janina i Janusz Kubas,
Genowefa i Stanisław Kwapień,
Janina i Marian Łyszkowicz,
Wiktoria i Marian Marzec,
Anna i Edward Słaboń,
Janina i Józef Włodek,
Czesława i Władysław Wróbel,
Zofia i Jerzy Zacharscy.
Wszystkim szanownym Jubilatom, jeszcze raz składamy życzenia jak najlepszego zdrowia, pogody ducha, życzliwej opieki najbliższych, wiele następnych wspólnych lat oraz
doczekania Jubileuszu Diamentowych Godów.
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Kłajowskie
UTW w stolicy

cym roku akademickim: interesujące tematy
wykładów, fascynujące wycieczki, a w maju
słuchacze UTW, będą mogli wspólnie bawić
się na Juwenaliach. Głos zabrał także Wójt
Gminy – Zbigniew Strączek, który wyraził
swoje zadowolenia, z tego, że spotkania seniorów na Uniwersytecie cieszą się tak dużym
zainteresowaniem, a studentów nieustannie
przybywa.

Uniwersytet III Wieku w Kłaju po raz kolejny w dniach 26 - 28.09.2013 wyjechał na
trzydniową wycieczkę do Warszawy.
Ryszard Chwil
Organizacja wycieczki mimo, że była planowana od dawna, ze względu na planowane
strajki musiała ulec przełożeniu. Na szczęście
wycieczka była bardzo udana. Jej plan był
bardzo skrupulatnie zorganizowany, przestrzegany. Dużo zwiedziliśmy. Już o dziewiątej rano rozpoczęliśmy od zwiedzania
Belwederu- muzeum Piłsudskiego. Następnie
Łazienki i Pałac w Wilanowie oraz oczekiwany
nie tylko przez mężczyzn Stadion Narodowy.
Szanowni Państwo tego nie da się opowiedzieć ani opisać- to naprawdę trzeba zobaczyć. Wieczorem po całym intensywnym dniu
powrót do hotelu na obiadokolację i zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych.
Następnego dnia po obfitym śniadaniu znów
mnóstwo atrakcji. Zaczęliśmy od muzeum
Powstania Warszawskiego i później szybciutko do Sejmu. Tam historia Sejmu przedstawiona przez przewodnika, spotkanie z Panią
poseł Elżbietą Achinger, wspólne zdjęcia
grupowe jak i pojedyncze. Na koniec pobytu
w Sejmie wspólny obiad w hotelu poselskim
z naszą poseł i wyjazd na stare Powązki. Pani
przewodnik przedstawiła historię powstania
Powiązek, rys historyczny wspaniałych Polaków oraz problemy, które było widać gołym
okiem z renowacją pomników. Następnym
punktem był grób księdza Jerzego Popiełuszki. Wyjazd na krótki odpoczynek do hotelu
i wyjazd na pokaz światła wody o 21 tym
bardziej, że to było po raz ostatni w obecnym
roku. Jak na załączonych zdjęciach.
Ostatni dzień był również szeregiem nowych
atrakcji. Zaczęliśmy od świątyni Opatrzności
Bożej, gdzie Pani przewodnik przedstawiła
krótki rys historyczny powstania oraz aktualny stan budowy obiektu, a także zwiedziliśmy
groby siedmiu osób dotychczas tam pochowanych. Znów szybciutko na Zamek Królewski, gdzie wspaniali przewodnicy prawie
przez dwie godziny oprowadzali i opowiadali
o historii powstania Zamku, jego budowy,
rozbudowy i dziejów Polski. Późniejsze problemy odbudowy i rekonstrukcji do obecnego stanu wg historii. Pobyt w Warszawie
zakończono krótkim spacerem po starym
mieście i zwiedzeniu Złotych Tarasów. Droga

powrotna również się nie dłużyła, ponieważ
nasz wspaniały kierowca Darek uprzyjemniał
powrót muzyką i filmami.
Następna wycieczka to Kopalnia Soli w Bochni w dniu 19. X. Zapraszamy.

Nowy semestr,
nowa wiedza
i wycieczki
7 października, w auli wykładowej, którą jest sala widowiskowa Urzędu Gminy
w Kłaju, studenci kłajowskiego UTW rozpoczęli trzeci rok nauki.
Oliwia Bieda
Spotkanie rozpoczął Ryszard Chwil, przedstawiając plany na najbliższe cztery miesiące nauki. „Zjazdy” będą odbywały się tak jak działo
się to w poprzednich semestrach, dwa razy
w miesiącu, co dwa tygodnie. Różnorodna
tematyka prelekcji sprawi, że każdy znajdzie
coś dla siebie. W planie zajęć znalazły się wykłady dotyczące badań, filmów, sekt, medycyny i gwiazd szczęścia.
W inauguracji roku 2013/2014 uczestniczyła Posłanka na Sejm RP – Elżbieta Achinger,
która przedstawiła studentom mnóstwo ciekawych pomysłów do zrealizowania w bieżą-

Po części organizacyjnej, rozpoczęto naukę.
Pierwszy wykład w trzecim semestrze wygłosiła dr Magdalena Matras – Mastelarz. Tematem wykładu było pozytywne myślenie jako
ważny aspekt życia i czynnik wpływający na
zdrowie. „Jest taki lek, który każdemu można
podać przez ucho… ten lek to dobre słowo”.
Studenci dowiedzieli się dlaczego warto być
optymistą. W swojej prelekcji prowadząca
zaznaczyła jaką wagę mają słowa, cytując
fragment książki pt. „Być lekarzem, być pacjentem”.
Choć pierwsze zajęcia już się odbyły to wciąż
można się zapisywać. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy +50 do brania udziału w spotkaniach UTW, gdzie nie ma mowy
o nudzie.

Pożegnanie
lata
Coroczną tradycją Koła Emerytów i Rencistów z Kłaja oraz ich sympatyków są wyjazdy plenerowe, aby wspólnie pożegnać
odchodzące lato.

Maria Błaszczyk
W tym roku, 21 września wybraliśmy się na
jednodniową wycieczkę do gospodarstwa
agroturystycznego w Czernej. Było jak zawsze wesoło i cudownie. Nie brakowało zabaw, śmiechu i wspólnego grillowania. Prócz
kiełbasek smakowaliśmy także tradycyjne
ziemniaki z gara, pieczonych w ogniu. Przy
muzyce i tańcach bawiło się 37 osób. Już nie
możemy doczekać się kolejnego wyjazdu.
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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!
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Oddajesz Rzecz Dajesz SZANSĘ
Czas na jesienne porządki
– przewietrz strychy i piwnice!

Na pewno znajdzie się coś co ci żal
wyrzucić pomimo, że nie ma dla
ciebie już wartości użytkowej.
Oddając meble, sprawny sprzęt
AGD, RTV, sprzęt sportowy, bibeloty,
zabawki i wiele innych rzeczy dasz
szansę pracy innym osobom.
Jesteś zainteresowany pozbyciem
się niepotrzebnych ale użytecznych
jeszcze dla kogoś rzeczy ZADZWOŃ
pod numer
531 509 336
lub przynieś osobiście do Sklepu
„Skarbnica Okazji” Kłaj 653A
czynny w godzinach 9:00 do 14:00
(wejście od strony parkingu ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO w Kłaju)
Zarząd Spółdzielni Socjalnej
„Krok do przodu”
Wójt Gminy Kłaj
UKS „Smyk” Brzezie
oraz
Rada Sołecka Brzezia
zapraszają 11 listopada

na gminne obchody
Święta Niepodległości
W programie:
11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Brzeziu
Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego przy Domu Kultury
w Brzeziu.
Zadanie współfinansowane z dotacji
Gminy Kłaj.
więcej na: www.klaj.pl

Samodzielność październik 2013

CO, G D Z I E, K I E DY

u
m
a
b
l
M
K
zaprasza
po wakacyjnej przerwie
Drogie Mamy,
wakacyjna przerwa już dawno za nami
– czas reaktywować spotkania w Klubie Mam.
Przez wakacje nasze dzieci już podrosły, część z nich być może już
uczęszcza do przedszkola, niektóre już pewnie stawiają pierwsze
kroki; nie wspominając o dzieciach, które właśnie przyszły na świat
lub są ku temu na dobrej drodze.
Z pewnością wiele się u nas wydarzyło.

Wójt Gminy Kłaj
oraz
Stowarzyszenie
„Klub Seniora na 102”
serdecznie zapraszają

na wernisaż prac
wykonanych techniką
decoupage przez seniorów
oraz osoby zaprzyjaźnione
Wystawa odbędzie się 8 listopada
w Gminnej Izbie Regionalnej w Kłaju,
o godzinie 17:00.

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy
Kłaj.
więcej informacji na: www.klaj.pl
Zapraszamy

Wójt Gminy Kłaj
oraz
Stowarzyszanie Rozwoju Kłaja
jak co roku, zapraszają

Spotykamy się w każdy piątek, 17.00-18.45, w Domu Kultury
w Targowisku.

na obchody
Święta Niepodległości
przy kamieniu wolności
w centrum Kłaja

Zapraszają:
Przewodnicząca Klubu Mam – Magdalena Sala
oraz
Wójt Gminy Kłaj.

11 listopada
godz. 15:00

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

Zadanie Współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Do zobaczenia!

Przygarnij psa!

Jeśli nie masz, a pragniesz mieć czworonożnego przyjaciela, jest do tego okazja.
Na oczyszczalni ścieków w Kłaju, znajdują się bezpańskie psy, które czekają na nowe domy.
Zwierzęta posiadają wszelkie badania oraz szczepienia, są zadbane i przyjaźnie nastawione do
ludzi. Zainteresowanych adopcją pupila, prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy pod numerem telefonu 12 284 11 00
wew.15, bądź drogą e-mailową: j.przygoda@klaj.pl. Zachęcamy do przygarnięcia oraz do wspierania czworonogów
poprzez przekazywanie karmy.
Więcej informacji na temat zwierząt znajduje
się w zakładce „przygarnij psa”.

więcej informacji na: www.klaj.pl

Kalendarz wykładów UTW
4 listopada:
Siostra Halina Mol – Sekty
18 listopada:
Halina Święch – filmy
2 grudnia:

Siostra Halina Mol – Sekty c.d.

16 grudnia:
Magdalena Matras – Mastalerz – Gwiazda szczęścia
13 stycznia:
Kazimiera Wojas – Medycyna

27 stycznia:
Kazimiera Wojas – Medycyna c.d.
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II Turniej Koszykówki
w Kłaju
W dniu 29.09.2013 r. w hali Sportowo – Rekreacyjnej w Kłaju odbył się II Turniej Koszykówki organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Basket w Kłaju. Po raz kolejny
w zawodach wzięły udział drużyny występujące na co dzień w rozgrywkach Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego (KNBA), uważanej przez większość obserwatorów za najlepszą amatorską ligę koszykówki w Polsce południowej.
Michał Winiarski
Tym razem turniej wydawał się być jeszcze mocniej obsadzony niż w ubiegłym roku, ponieważ gościliśmy w Kłaju aż dwie ekipy grające na co dzień w rozgrywkach I ligi KNBA.
Mowa o zespołach GG Media oraz Hurricane. Oprócz wymienionych ekip w rozgrywkach
wystąpiły dwie II ligowe drużyny z ligi KNBA: GL Team oraz oczywiście gospodarze całego
wydarzenia, czyli zawodnicy „BASKETU” Kłaj.
Zawody rozpoczęły się tuż po godzinie 10:00, a w pierwszym meczu obserwowaliśmy
zmagania zespołów GL Team i „Basketu” Kłaj, który zakończył się zwycięstwem drużyny
z Kłaja 78:71. W drużynie gospodarzy na wyróżnienia po meczu zasłużyli: Rafał Bajak – 18
pkt., Michał Winiarski 15 pkt. oraz Witold Iwulski 12 pkt. W zespole GL Team dobre zawody
rozegrali: Wojciech Klimczak 21 pkt., Jacek Szoblik 17 pkt. oraz Jonas Sterba 15 pkt.
W drugim półfinale zawodów do pojedynku przystąpiły: GG Media oraz Hurricane. Mecz
od pierwszych minut stał na bardzo wysokim poziomie i znowu mogliśmy oglądać bardzo wyrównane spotkanie. Stosunkiem punktów 89:72 zwyciężyła drużyna GG Media.
Najlepsi w GG Media to: Michał Kupczyk 25 pkt., Jakub Graczyk 14 pkt., oraz Dawid Kunc
12 pkt. W ekipie Hurricane wyróżnili się szczególnie: Jacek Krzaczek 30 pkt., oraz Marek
Skadłubowicz 19 pkt.
O 13:30 rozpoczęły się decydujące o wyniku turnieju spotkania. Najpierw byliśmy świadkami kolejnego, wyrównanego meczu o III miejsce pomiędzy GL Team, a Hurricane.
W tym meczu z porażką 78:84 musieli pogodzić się zawodnicy GL Team.
Spotkanie finałowe było najmniej wyrównanym meczem w całym turnieju, co nie znaczy, że nudnym lub jednostronnym. Od początku, zawody lepiej rozpoczęła drużyna GG
Media i tak naprawdę jej przewaga, choć nieduża, utrzymywała się przez całe spotkanie.
Ekipa gospodarzy kilkukrotnie próbowała przełamać na swoją korzyść wynik meczu, jednak bariera kilku punktów straty do przeciwników okazała się być nie do zniwelowania.
O takim przebiegu meczu świadczą wyniki poszczególnych kwart: (16:18, 16:20, 15:16,
14:18). W każdej z nich o jeden, dwa „kosze” minimalnie lepsza okazywała się być drużyna
GG Media i ostatecznie to ona wygrała (72:61) w II Turnieju organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe „Basket” w Kłaju. Najlepsi w tym meczu w GG Media: Michał Kupczyk 24
pkt., oraz Paweł Picheta 22 pkt. W ekipie gospodarzy najwięcej punktów zdobyli: Witold
Iwulski 18, Bogumił Strączek 12 oraz Rafał Bajak 11. Dodatkowo Michał Kupczyk został
wybrany najlepszym graczem turnieju.
W imieniu Stowarzyszenia Sportowego „Basket” Kłaj chcielibyśmy podziękować wszystkim drużynom oraz zgromadzonym gościom i kibicom za udział w stojącym na dobrym
poziomie turnieju, który był dla wszystkich ekip biorących w nim udział generalnym
sprawdzianem przed kolejną, już 28 edycją rozrywek w lidze KNBA. Podziękowania ślemy
również w stronę Gminy Kłaj, która od początku istnienia naszego Stowarzyszenia, bardzo pomaga nam rozwijać naszą koszykarską pasję. Mamy nadzieję, że tego typu turniej
stanie się tradycją i będziemy mogli organizować go co roku z udziałem zawsze tak dobrych drużyn, jak w tych dwóch turniejach, które mamy już za sobą.
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