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PATR I OT YCZ NY WR Z ES I E Ń

Chwała bohaterom!
12 września odbyło się niezwykle wzruszające spotkanie na Poszynie przy grobach zamordowanych żołnierzy. W tym miejscu, 75 lat
wcześniej- 9 września zdradzeni przez Jakuba Matterne, polegli
żołnierze III batalionu 5 pułku Strzelców Podhalańskich. Ciała 56
polskich żołnierzy zostały pochowane przez okoliczną ludność we
wspólnej mogile.
Małgorzata Balik
W piątek, swoim programem artystycznym pod opieką
Pani Elżbiety Szczudło młodzież z ZSO w Kłaju opowiedziała historie sprzed lat i wprowadziła zebranych w nastrój refleksji i zadumy. Młodzi artyści mówili o bohaterstwie walczących
w czasie II Wojny Światowej.
W wielkiej powadze oraz zadumie delegacje i przybyli goście złożyli
pod pomnikiem poległych biało - czerwone wiązanki.
Została odprawiona Msza polowa, podczas której ks. Mirosław Gurdek
apelował do współczesnych o podejmowanie takich działań, by koszmar wojny nigdy się nie powtórzył. Uroczystości zakończono spotkaniem pokoleń przy tradycyjnej żołnierskiej grochówce.
Przed uroczystościami na trasie od Jednostki Wojskowej 42-28
do grobów w Puszczy Niepołomickiej, odbył się XXIII BIEG pn. SZTAFETA POKOJU, w której uczestniczyli uczniowie powiatów bocheńskiego
i wielickiego.
Organizatorzy: Wójt Gminy Kłaj, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kłaju, Dyrekcja ZSO w Kłaju, Jednostka Wojskowa 42-28
oraz Nadleśnictwo Niepołomice dziękują wszystkim za przybycie.
Zadanie współfinansowane z Gminy Kłaj.

INW EST YC J E

Patriotyczny Szarów

1 września 2014 roku… początek roku szkolnego, 75 lat wcześniej...wybuch II Wojny Światowej…
Małgorzata Balik
W ten dzień… 1 września… uroczystości patriotyczne łączą się z inauguracją nowego roku szkolnego. 75 lat temu, rozpoczęła się najbardziej
wyniszczająca wojna w dziejach ludzkości. Był to największy konflikt zbrojny w historii świata, teraz jest to czas kiedy dzieci i młodzież mają
okazję kontynuowania nauki w wolnej Ojczyźnie.
Obchody tego dnia w Szarowie rozpoczęto od Nabożeństwa odprawionego przez Księdza Kanonika Adama Kozłowskiego, Proboszcza Parafii
szarowsko - dąbrowiskiej. Po Mszy Świętej, odbył się przemarsz w asyście pocztów sztandarowych ze Szkół Gminnych pod miejscowy Pomnik
Męczeństwa, gdzie licznie przybyłych gości przywitał Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski, Sołtys Szarowa – Alicja Wójtowicz oraz Dyrektor ZSO
w Szarowie Marzena Czyż, którzy poprosili aby z zadumą spojrzeć jeszcze raz na ogromną tragedię, która 1 września 1939 roku dotknęła Nasz
Naród. Głos zabrał także Wójt Gminy - Zbigniew Strączek, który przypomniał jak ważny jest Pokój na ziemi, że jest dobrem najwyższym, o które
zawsze musimy zabiegać, dbać i walczyć.
Oddając hołd poległym w latach 1939-1945 wieńce pod pomnikiem w hołdzie bohaterom złożyli przedstawiciele Władz Gminy
i Rady Gminy, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Dyrektor GZEAS’u, delegacje OSP z Szarowa oraz Dąbrowy, Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociołek, delegacje sołtysów oraz uczniowie.
W nastrój zadumy zebranych wprowadzili uczniowie szarowskiego gimnazjum, przedstawiając wzruszający program artystyczny. Wierszami
i pieśniami o tematyce wojennej przypomnieli co wydarzyło się 75 lat temu. Wszyscy zebrani w milczeniu i zadumie oddali hołd poległym.

3

Samodzielność wrzesień 2014

I N WE S T YC JE
Nowy chodnik w Kłaju
W stolicy naszej gminy, w pobliżu Kościoła
wyremontowany został zniszczony chodnik
na długości około 50 m.b. wzdłuż ulicy Kościelnej począwszy od skrzyżowania z drogą
powiatową tzw. Kołodziejczyka.
Inwestycja ta została wykonana w ramach realizacji przez władze gminy, polityki mającej na celu
poprawienie stanu bezpieczeństwa pieszych
w Naszej gminie.

w wysokości 280 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Otwarcie
już niebawem
Inwestycja pn. „Budowa budynku usługowego remizy OSP w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku wraz z infrastrukturą oraz termomodernizacja budynku OSP” już prawie zakończona. Od ostatecznego zakończenia prac dzielą jedynie drobne prace wykończeniowe.
Przy budynku remizy strażackiej powstał już garaż o powierzchni 181,70 m2. Aby zadanie mogło
zostać zrealizowane władze gminy postarały się
o środki zewnętrzne w wysokości 88.337,49. Środki
te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz
z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskie Remizy.
Oficjalne otwarcie obiektu przewidywane jest na
drugą połowę października.

W Kłaju postawiono
na meliorację
Dobiegły końca prace podbudowy i remontu
koryta rowu melioracyjnego w Kłaju, którego
głównym zadaniem jest odprowadzanie wód
z centrum Kłaja.
Rów wyremontowany został od cmentarza do
ulicy Wiejskiej na długości blisko 300 metrów
bieżących. W ramach tego zadania umocniono
dno i brzegi oraz wymieniono przepust drogowy.

do sieci sanitarnej zostanie przyłączonych około
80 gospodarstwa oraz 3 podmioty sektora usługowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze
środków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Rekreacyjno
– turystyczny raj
„Rekreacyjno-turystyczna dolina Raby” to
szansa na zwiększenie w naszej gminie ruchu
turystycznego i powstanie nowych miejsc pracy. Stanie się tak za sprawą połączenia sił czterech gmin nadrabskich: Kłaja, Drwini, Dobczyc oraz Gdowa. Centrum rekreacji będzie
etapowo powstawać w latach 2014-2020. Już
za kilka lata będziemy mogli korzystać z różnego rodzaju atrakcji zlokalizowanych wzdłuż
rzeki Raby, a każda z gmin będzie oferowała
innych rodzaj rekreacji.
-„Na realizacje tego zadania, wspólnymi siłami
władze czterech gmin postarają się o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskana
dotacja pokryje 85% kosztów zadania. Planujemy zagospodarować tereny w plaże, place zabaw
dla dzieci, siłownie zewnętrzne dla dorosłych,
alejki spacerowe, miejsca pod uprawianie różnego rodzaju sportów oraz przestrzeń do imprez
plenerowych. Koordynator projektu uruchomił
przetarg na wykonawcę, który opracuje całą
koncepcję, a dolina Raby będzie rekracyjno - turystycznym rajem całej Małopolski.” – komentuje
gospodarz gminy, Zbigniew Strączek.

Kontynuacja chodnika w Łężkowicach

W ubiegłym roku zakończono prace w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Kanał burzowy
będący łącznikiem między drogą gminną relacji
Targowisko – Kłaj wzdłuż ulicy cmentarnej, to 92
m.b. urządzeń melioracyjnych, które stanowią zabezpieczenie na wypadek ulewnych deszczy. Na
to przedsięwzięcie, Gmina Kłaj pozyskała środki

Już niebawem rozpocznie się inwestycja polegająca na budowie chodnika położonego
przy drodze powiatowej w miejscowości Łężkowice.
250 metrowy odcinek chodnika ma powstać od
cmentarza, wzdłuż Kościoła oraz dokończenie
odcinka chodnika w stronę Książnic, jako kontynuacja prac z lat poprzednich. Zadanie zostanie
sfinansowane po połowie przez władze gminy
i powiatu.

Kolejne kilometry
kanalizacji
Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad rozbudową sieci kanalizacji w miejscowości Szarów.
Zgodnie z umową zadanie będzie realizowane
od połowy października bieżącego roku i potrwa do czerwca 2015 roku. Dzięki tej inwestycji
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Wakacyjne remonty szkół
i przedszkoli
w gminie Kłaj
Prawie 250 000 zł przeznaczyła Gmina Kłaj
na wakacyjne remonty samorządowych szkół
i przedszkoli. Gdyby doliczyć prace wykonane przez-jak zwykle niezawodnych-Rodziców oraz w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
nakłady byłyby jeszcze większe. Poniesione koszty
finansowe oraz trud i wysiłek anonimowych niejednokrotnie osób są efektem realizowanej przez gminę polityki oświatowej, nakierowanej na zapewnienie dzieciom oraz młodszej i starszej młodzieży jak
najlepszych warunków do nauki.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Przedszkole Dąbrowa
Największe kwoty pochłonął remont Przedszkola w Dąbrowie. Tutaj przeprowadzony został kompleksowy remont sanitariatów. Prace rozpoczęto
od wymiany odcinków instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wykonania nowych odpływów.
W łazienkach wykonano nowe, zamykane kabiny, wymieniona została cała armatura, położono
nowe płytki na ścianach i terakota na posadzkach
a w miejscu dotychczasowych ręczniczków, pojawiły się
pojemniki na mydło i jednorazowe papierowe ręczniki.
Wszystko to ma zapewnić lepsze warunki korzystania
z toalet jak i poprawić ład, porządek i estetykę tych pomieszczeń. Zmiany dotyczyły też byłej kuchni i zaplecza
gastronomicznego. Wszystkie niepotrzebne urządzenia
zostały zdemontowane lub przeniesione w inne miejsca, podłoże i ściany wyrównano i odpowiednio odnowiono, wymieniono oświetlenie, dzięki czemu udało się
uzyskać nowe pomieszczenie dla dzieci. Koszty całościowego remontu to ponad 60.000 zł.

przekroczył
50.000 zł.

kwotę

Szkoła w Grodkowicach
W Szkole Podstawowej w Grodkowicach
okres
wakacji wykorzystany
został na wymianę
wszystkich drzwi oraz
zastąpienie zniszczonej i niespełniającej
standardów bezpieczeństwa drewnianej
boazerii bardziej trwałym i estetycznym tynkiem żywicznym. Na
korytarzu w parterze
budynku położono terakotę oraz wymalowano ściany
i sufity. Dokonano także przebudowy i zmiany układu
komunikacyjnego pod kątem pozyskania nowej sali dydaktycznej. Poniesione nakłady to prawie 40.000 zł, ale
dzięki temu szkoła zyskała zupełnie nowy wygląd.

prawie 37.000 zł w znacznym stopniu poprawią warunki
pobytu uczniów w szkole oraz poprawią estetykę.
ZSO Szarów
Po wakacjach z wyremontowanych pomieszczeń i nowego wyposażenia będą cieszyć się zarówno przedszkolaki
jak i dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie. Prace wewnątrz budynków obejmo-

Przedszkole Szarów
W okresie wakacji wykonane zostały prace zarówno
wewnątrz jaki i zewnątrz budynku oddziału przedszkolnego w Szarowie. W pomieszczeniach przedszkola
cyklinowane były parkiety. Jak nowe wyglądają również
mebelki, bowiem zostały rozkręcone, odnowione i wymalowane.
W ramach prac termomodernizacji obiektu, wykonano,
wejście do budynku, drzwi instalację odgromową oraz
elewację zewnętrzną. Na koniec, wokół budynku położono kostkę brukową.
ZSO Kłaj
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju przeprowadzono znaczący remont instalacji wodnej, grzewczej
oraz sanitarnej w pomieszczeniach byłej kuchni i jadalni

wały niektóre sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne dla
nauczycieli, korytarze i sanitariaty – ogólny ich zakres
to niezbędne przeróbki instalacji wodnej i kanalizacyjnej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie,
itp. Poza tym naprawiony został dach na hali sportowej
i wyremontowano klatkę schodową. Udrożnione zostały
rury spustowe i odpływy wody opadowej. Koszty remontu zamknęły się kwotą prawie 30.000 zł.

Przedszkole Kłaj
Niewiele mniejszą kwotę przeznaczono na remont
Przedszkola w Kłaju. Tutaj postawiono na poprawę stanu bezpieczeństwa. W miejscu dotychczasowej metalowej kraty pojawiła się ścianka wykonana
z materiałów o podwyższonej odporności ogniowej

ZSO Brzezie
W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzeziu wyremontowano cieknący dach i przeprowadzane zostały prace adaptacyjne zmierzające do utworzenia dodatkowego pomieszczenia do nauki, z którego
popołudniami korzystać będą wychowankowie świetlicy środowiskowej. Koszt remontu i adaptacji to kolejne
20.000 zł.

i spełniające standardy przeciwpożarowe przeszklone
drzwi na klatce schodowej i drzwi wejściowe Wszystkie
pomieszczenia i ciągi komunikacyjne zostały wyposażone w nowoczesną instalację awaryjną umożliwiającą
szybką ewakuację dzieci w przypadku zagrożenia. Przy
okazji tego typu prac zadbano także o estetykę. Kontynuując działania rozpoczęte w ubiegłym roku położono
terakotę na zniszczonych posadzkach korytarzy i na
klatce schodowej a ściany pomalowano ciepłymi pastelowymi kolorami. Całość prac uzupełniają nowe, lepsze
jakościowo i energooszczędne lampy. Koszt remontu

ZSO Targowisko
Natomiast w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku, który przeszedł znaczącą modernizację w ubiegłych latach dokonano tylko bieżącego remontu przeciekającego dachu. Koszt naprawy to 12.000
zł.

Wymienione zostały odcinki zupełnie skorodowanej
instalacji wodnej i c.o., przerobiono i wyczyszczono wadliwie działającą kanalizację. Przy okazji wprowadzone
zostały także zmiany techniczne w funkcjonowaniu
ogrzewania, co ma skutkować ograniczeniem kosztów
utrzymania budynku. Wszystkie prace, które pochłonęły

Uzyskane efekty końcowe prowadzonych na dość
szeroką skalę prac remontowych, aczkolwiek mają
służyć wychowankom przedszkoli i uczniom przez
kilka kolejnych lat, nie zamykają katalogu pilnych
potrzeb w budynkach oświatowych. Następne remonty i modernizacje Wójt Gminy przewiduje
w kolejnym roku budżetowym.
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Dom Kultury
w Łysokaniach
Budynek Domu Kultury ma już nowe pokrycie dachowe, okna, drzwi, kominy oraz klatkę
schodową. Zgodnie z projektem wykonane
zostały prace termomodernizacji. Obiekt
nie przypomina starego budynku, głownie
za sprawą jasnej elewacji. Ostatnim etapem
prac ma być zagospodarowanie terenu przed
DK.
Kontynuacja prac wewnątrz rozpocznie się
na wiosnę w 2015 roku.

Dom Kultury
w Dąbrowie

wości prace zakończone zostaną w marcu
2015 roku.

Dom Kultury
w Szarowie
Budynek służący szarowianom głównie do
wspólnych spotkań i kulturalnych wydarzeń,
swoim wyglądem przypomina teraz budynek
sprzed lat. Stało się tak dzięki pracom remontowo-budowlanym w ramach których wykonana została jasna elewacja nadająca mu
wygląd dworku. Natomiast nowe okna, drzwi
i kompleksowa termomodernizacja przełoży
się na ekonomiczne użytkowanie budynku.
Oliwia Bieda

W ramach remontu budynku dąbrowskiego
Domu Kultury wykonano już dwuspadowy
dach, całkowicie wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, jak również wykonano
termomodernizację obiektu. W tej miejsco-

Oświetlone
ulice…
W dniu 14 lipca 2014 roku Wójt Gminy
Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umowę z firmą Tauron Dystrybucja S.A. na
wykonanie prac mających na celu poprawienie stanu oświetlenia ulic. O szczegółach przedsięwzięcia informuje gospodarz gminy:
Jakiego rodzaju to będą prace?
- Prace obejmują wymianę 118 sztuk opraw
oświetlenia ulicznego oraz dobudowę obwodów oświetleniowych o długości 2.500
metrów wraz z 40-stoma sztukami lamp.
Wymiana polegać będzie na zastąpieniu
istniejących opraw oświetlenia ulicznego
250W, 150W, 125W oprawami energooszczędnymi typu PHILIPS SGS 103 o mocy
70W.

Samodzielność lipiec-sierpień 2014

IN W E S T YC J E
Społeczeństwo obywatelskie w budowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

Plan
Gdzie zrealizowana zostanie inwestycja?
zagospodarowania
- Lampy będą montowane w sześciu miejscowościach naszej gminy: Kłaju, Targowiprzestrzennego
sku, Szarowie, Dąbrowie, Brzeziu i GruszW kach.
połowie sierpnia planowane jest drugie wyłożenie do publicznego wglądu
Skąd pochodzą
środki planów
na to zadanie?
projektów
miejscowych
zago- Koszty zadania
pokryte zostaną
z budżetu
spodarowania
przestrzennego
uwzględgminy. złożone uwagi i uzgodnienia
niających
w niezbędnym zakresie.

Jakie korzyści przyniesie realizacja tego
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składana
deklaracji
uczestnictwa
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,,Budowa
społeZakończył
sięsię
termin
składana
deklaracji
uczestnictwa
w programie
,,Budowa
społeczeństwa
czeństwa obywatelskiego
wetap
Gminie
obywatelskiego
w Gminie KłajII”. Kłaj- etap II”.

Karolina
Łach
zadania?
- Przede
alicJa
hańdereKwszystkim poprawi to bezpie-

Joanna JanKowicz

Joanna Jankowicz
W nowym naborze rozdane zostanie 45 komputerów. Osoby zakwalifikowane do programu
nowym naborze
rozdaneprogramu
zostanie będzie
45 komputerów.
Osoby
zakwalifikowane
do pro(45WBeneficjentów)
w ramach
uczestniczyć
w darmowych
lecz obowiązkogramu
(45 Beneficjentów)
w ramachWybór
programu
będzie uczestniczyć
w darmowych
lecz
wych
szkoleniach
z obsługi komputera.
Beneficjentów
będzie spoczywał
na specjalnie
obowiązkowych
obsługi komputera.
Wybór
Beneficjentów
spoczywał
na
powołanej
Komisji, szkoleniach
która będziezprzydzielać
komputery
w oparciu
o określone
w projekcie
specjalnie
powołanej Komisji
dniach beneficjentów
16-18 września,wybrany
która przydzieliła
komputery
w
kryteria.
Po zakończeniu
procesuwwyboru
zostanie również
koordyoparciu
o określone
w projekcie kryteria.
Wybrany
został również
koordynator
projeknator,
który
będzie odpowiedzialny
za wdrożenie
uczestników
programu
w obsługę
sprzęktóry jest odpowiedzialny
zatego
wdrożenie
obsługę
sprzętu
tutu,
komputerowego.
Na realizację
zadaniauczestników
Gmina Kłaj programu
pozyskała w
środki
w wysokości
2.452.396,42
złotych.Na realizację tego zadania Gmina Kłaj pozyskała środki w wysokości
komputerowego.
556.730 złotych.

rolkarzy,
oraznaosób
Pocerowiczów,
wyłożeniu planu
będziebiegaczy
okres 14 dni
ewentualne
złożenie
uwag.walking.
NastępnieNowoczeWójt
uprawiających
nordic
Gminy
rozpatrzy złożone
i jeżeli
sne, Kłaj
zaawansowane
źródłauwagi
światła
pozwaniclają
nie też
ulegnie
zmianie przedstawi
projekty
na zdecydowaną
poprawę
jakości
planów
do zatwierdzenia
RadzieTo
Gminy
Kłaj. pooświetlenia
naszej gminy.
skutkuje
Poprawą
podjęciu
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Urzę-w zuprzełożyi się
również na
oszczędności
dowym
Małopolskiego plany
życiuWojewództwa
energii elektrycznej.
wejdą w życie.

Od razu lepiej...

Opracowywanie
Oliwia Bieda nowych planów trwa od
2012 r. Na początku procedury planistycznej do Urzędu Gminy wpłynęło bardzo wiele wniosków, w których mieszkańcy prosili
o przekwalifikowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową bądź usługową.

Dąbrowianie mogą czuć się bezpieczniej poruszając się ulicą umownie zwaną „Żwirową”. Tam
bowiem położona została nowa nawierzchnia. Wyremontowany został 580-metrowy odcinek
ulicy od Leśniczówki w stronę ulicy Zachodniej. Również dosypano i utwardzono pobocza.

czeństwo mieszkańców: wieczornych spa-

Dziękuję za udzielenie informacji,
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II etap realizacji projektu
„Wyposażenie w niezbędny sprzęt
i organizacja cyklu koncertów
chóru Gaudium rozpoczęty”
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 1 września 2014 r. przystąpiło do
realizacji II etapu projektu pn. „Wyposażenie w niezbędny sprzęt i organizacja cyklu koncertów chóru Gaudium”.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze objętym LSR, realizowaną przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy w Niepołomicach.
II etap zostanie zakończony 31 grudnia 2014 roku.
W ramach II etapu operacji środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dyrygenta, wynagrodzenie akompaniatora, wynajem transportu na wyjazdy.

Kondolencje
Wyrazy głębokiego żalu, z powodu śmierci
naszej koleżanki Wiesławy Drobniak
składają rodzinie zmarłej
Zarząd i Członkowie
Koła Emerytów w Kłaju

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
z powodu śmierci Koleżanki Wiesławy Drobniak
składają
Zarząd i członkowie UTW w Kłaju.

Kondolencje
„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Społeczność Szkolna
Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego
Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Podziękowanie

składają wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Państwu Grażynie i Zbigniewowi Strączek z powodu
śmierci syna Mateusza.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wrażliwość serca i duchowe wsparcie, współczucie, życzliwość
i pomoc.
Dziękuję wszystkim, którzy wzięli tak liczny udział w uroczystości pogrzebowej najukochańszego syna Mateusza
oraz tym, którzy przyjęli w jego intencji Komunię Świętą.
Dziękuję za modlitwę, liczne intencje mszalne, wieńce
i kwiaty.
Wyrazy głębokiej wdzięczności kieruję do Ks. Kanonika
Kazimierza Budka, który w koncelebrze z Ks. Kanonikiem
Adamem Kozłowskim i Ks. Józefem Szczęśniakiem odprawił Mszę Świętą pogrzebową.
Składam podziękowania za kondolencje złożone osobiście
oraz w prasie Pani Elżbiecie Achinger Posłowi na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Marszałkowi Wojciechowi Kozakowi oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego, Burmistrzowi Niepołomic i Wójtowi Gdowa, licznym
organizacjom, instytucjom, Mieszkańcom Gminy Kłaj,
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym.
Z wyrazami wdzięczności,
Zbigniew Strączek z rodziną.

Kondolencje
Wójtowi Gminy Kłaj
Zbigniewowi Strączkowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci syna Mateusza
składają:
Pracownicy Urzędu wraz z Jednostkami
Organizacyjnymi.

Kondolencje
Z głębokim smutkiem składamy wyrazy współczucia
dla Wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strączka
i Jego Rodziny
z powodu śmierci syna
Wyrazy szczerego żalu składają:
Rada Gminy oraz Sołtysi Gminy Kłaj
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Wielkie wyróżnienie dla
naszej Spółdzielni Socjalnej
Z przyjemnością informujemy,
że kapituła konkursu Małopolski
Lider Przedsiębiorczości Społecznej
nominowała naszą Kłajowską Spółdzielnię Socjalną „Krok do przodu”
do nagrody Debiut Roku 2014, jako
jedną z dwóch małopolskich spółdzielni. Ostateczny werdykt kapituły
poznamy wkrótce.
Ewelina Makowiecka-Sieńko
Bogdan Czyż
Przypomnijmy, że Spółdzielnia Socjalna „Krok do przodu” została utworzona w maju 2013 dzięki wysokim notom uzyskanym
w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organem założycielskim Spółdzielni była Gmina Kłaj oraz bardzo aktywnie działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”,
które prowadzi u nas min. Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzeziu oraz zajmuje się dystrybucją żywności dla najuboższych.
Spółdzielnia Socjalna „Krok do przodu” jest pierwszą w powiecie
Wielickim i jedną z pierwszych w południowej Polsce spółdzielni
założoną przez dwa podmioty prawne, w tym wypadku gminę
i organizację pozarządową.
Po zakończeniu rocznego okresu projektowego i prawidłowym
rozliczeniu otrzymanej dotacji Spółdzielnia z dużym powodzeniem działa na terenie gminy Kłaj dając zatrudnienie zarówno osobom bezrobotnym jak i niepełnosprawnym. Główne kierunki działalności spółdzielni to usługi remontowe, usługi ogrodnicze, dozór
obiektów, prowadzenie sklepu „Skarbnica Okazji” z używanym
sprzętem AGD i meblami, cyklinowanie parkietów, usługi tzw. złotej rączki, sprzątanie pomieszczeń i terenów zielonych wraz z ich
konserwacją, pranie dywanów i tapicerki i inne zlecone prace. Spółdzielnia zajmuje się również organizacją i prowadzeniem szkoleń
i kursów, imprez plenerowych oraz zabaw integracyjnych
dla dzieci w przedszkolach. Spółdzielnia blisko współpracuje
z Urzędem Gminy oraz praktycznie wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy wykonując na ich rzecz wszelkie zlecone prace wymagające fachowości i odpowiedniego sprzętu.
Z usług spółdzielni korzysta również coraz więcej mieszkańców gminy, którzy chwaląc konkurencyjne ceny jakie oferuje zleca jej np. koszenie przydomowych ogrodów, malowanie pomieszczeń, ogrodzeń czy wydmuchiwanie odkurzanie i wywożenie liści z posesji. Spółdzielnia prowadzi również dozór Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
a na życzenie klientów, którzy nie dysponują odpowiednimi środ-
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kami transportu odpłatnie odbiera z domów odpady wielkogabarytowe i zajmuje się ich recyklingiem.
Oprócz wspomnianej na wstępie nagrody kapituły za debiut
roku, nasza gminna Spółdzielnia ma szansę ubiegać się również o nagrodę publiczności.
To Państwa głosy zdecydują o przyznaniu nagrody publiczności dla spółdzielni z Kłaja. Liczymy, że w głosowaniu na nagrodę publiczności zwycięży właśnie ona.
Zapraszamy również na stronę spółdzielni www.sskrokdoprzodu.pl

Płatniku, Rozlicz Pit-11
Przez Internet!
Urząd Skarbowy w Wieliczce informuje, że od 1 stycznia 2015
roku obowiązek składania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 w formie elektronicznej za pomocą
systemu e-Deklaracje będzie dotyczył wszystkich płatników zatrudniających powyżej 5 osób, termin pozostaje
bez zmian tj. do końca lutego.
Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11 ale w skróconym terminie tj. do 31 stycznia.
Obszerny opis systemu e–Deklaracje dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów uruchomiło także centralny Portal Podatkowy wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszystkie
niezbędne informacje dotyczące podatków oraz interaktywne
formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu
i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie
można przesłać do systemu. Częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl).
Natomiast na stronie http://ppus.pl dostępny jest również
Program Płatnika Urzędu Skarbowego (PPUS). Aplikacja ta ułatwia wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
do systemu e–Deklaracje Ministerstwa Finansów.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zachęca już
teraz do zapoznania się z w/w systemem i przygotowania się
do składania deklaracji i informacji podatkowych za 2014 rok
drogą elektroniczną.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wieliczce
mgr inż. Beata Kaczmarczyk-Filipek
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Minęły wakacje,
nadszedł nowy
rok szkolny
2014/2015
Drodzy Uczniowie! Z tej okazji składam Wam życzenia wytrwałego dążenia do osiągania zamierzonych celów oraz
pogłębiania swoich umiejętności i wiedzy. Niech w pracy
nad sobą i systematycznym doskonaleniu przyświecają
Wam słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza:„wiedzę
możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Wtedy na pewno osiągniecie sukces, czego szczerze Wam życzę! Szczególnie ciepłe słowa kieruję
do najmłodszych, którzy w murach szkoły pojawiają się po
raz pierwszy. Pokochajcie swoich nauczycieli, zaufajcie im
i podążajcie drogami, które wskażą Wam jako najlepsze dla
Waszego rozwoju. Życzę Wam szkoły dobrej, przyjaznej
i ciepłej, w której nauka i praca jest przyjemnością
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! Życzę Wam,
aby Wasze oddanie i zaangażowanie przyniosło zadowolenie i uśmiech na twarzach wychowanków. Niech nowy rok szkolny będzie bogaty
w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Pamiętajcie, że
„umysł dziecka nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz
ogniem, który trzeba rozniecić”
Rodzicom i Opiekunom życzę cierpliwości i konsekwencji
w trudnym wychowywaniu młodych ludzi, wiele radości
z osiągnięć Waszych dzieci, a przede wszystkim wzajemnej
miłości, gdyż dzieci, żeby być ludźmi, potrzebują wielkiej miłości i rodzicielskiego ciepła. Traktujcie Państwo Nauczycieli
jak przyjaciół w procesie wychowania a szkoły swoich dzieci
jak drugi dom.
W czasie wakacji dołożyliśmy wielu starań, aby wychowankowie, uczniowie i pracownicy przedszkoli i szkół rozpoczęli naukę i pracę w odmienionej rzeczywistości. Uzyskane efekty powinny być powodem radości uczniów i nauczycieli oraz dumy
lokalnych społeczności. Wyrażam nadzieję, że odnowione
szkoły i przedszkola korzystnie wpływać będą na samopoczucie, atmosferę pracy i osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze
a wszyscy dołożą starań, aby poczynione nakłady jak najlepiej i jak najdłużej służyły nam wszystkim.
Całej społeczności szkolnej życzę roku wzajemnej życzliwości
oraz spełnienia osobistych i zawodowych planów i marzeń.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Gmina Kłaj
w ogólnopolskim
projekcie
„Znak natury”
W wyłącznie dziesięciu gminach na terenie Polski Liga Ochrony
Przyrody realizuje projekt „Znak Natury - wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów natura 2000 w zakresie turystyki”.
Działania w ramach projektu ukierunkowane są na promocję chronionych terenów w kontekście rozwoju turystyki przyrodniczej.
Justyna Waligóra
Podczas spotkań otwartych w Kłaju i Szarowie mieszkańcy gminy, radni, sołtysi mieli okazję poznać zarówno walory przyrodnicze chronionych obszarów jak również wynikające z tego korzyści. Specjaliści zachęcali do podejmowania komercyjnych przedsięwzięć bazujących na
zrównoważonym wykorzystaniu przyrodniczego kompleksu. O szczegółach związanych z nowo powstałym planem zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 mówił Prezes
Zarządu Okręgowego Ligii Ochrony Przyrody w Krakowie Alfred Król.
We wszystkich placówkach na terenie gminy przeprowadzono warsztaty edukacyjne. Młodzi pasjonaci przyrody ze szkół podstawowych
oraz gimnazjów dowiedzieli się w jaki sposób chroni się wyznaczone
gatunki i siedliska. Atrakcyjnie przygotowane prezentacje dostarczyły
młodym odkrywcom nowych informacji o otaczającym ich kompleksie.
Wymiernym efektem dotychczasowych spotkań będą z pewnością
propozycje zgłoszone do konkursu na eko-szlak. Każdy zainteresowany może przedstawić własną koncepcję szlaku turystycznego, który
jego zdaniem najlepiej prezentuje walory przyrodnicze gminy.
Warto działać, bo oprócz możliwości stworzenia swojej, unikatowej
trasy krajoznawczej na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
To jednak nie koniec atrakcji związanych z realizacją przyrodniczego
przedsięwzięcia. Już niebawem na materiałach promocyjnych gminy
zagości zupełnie nowy symbol - Znak Natury. Czy będzie to modraszek
telejus, puszczyk uralski, czy też muchołówka bialoszyjna - zdecydują
internauci. Jedno jest pewne przedstawiciel najbardziej charakterystycznego dla otaczającej gminę Natury 2000 gatunku stanie się „ekologiczną ikoną” samorządu.
Co jeszcze? Twórcy projektu zapowiadają m.in. publikacje oryginalnych informatorów turystycznych i uruchomienie karty „wypoczywam
w Naturze”. Przed nami również udział w nietypowej imprezie „Dniu dla
Natury 2000”.
O wszystkich bieżących wydarzeniach w ramach projektu informuje
specjalnie utworzony eko-portal www.znaknatury.lop.org.pl. Serdecznie zachęcamy do odwiedzin.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.
Warto działać!

9

Samodzielność wrzesień 2014

SP OŁE C Z EŃST W O

„Jesteśmy razem”
– studenci kłajowskiego UTW
Studenci UTW z Kłaja w dniu 14 czerwca wzięli udział w I Małopolskim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dorota Kosmowska
Do Filharmonii Krakowskiej zostali zaproszeni przedstawiciele UTW z Małopolski, władze
i przedstawiciele różnych środowisk. Odbyło
się kilka paneli dyskusyjnych w aspekcie prawa, medycyny, opieki społecznej i polityki
senioralnej. Było to pierwsze tak nagłośnione spotkanie środowisk odpowiedzialnych
za wypracowywanie długofalowej polityki
socjalno-społecznej ze współudziałem studentów UTW. Wielokrotnie podkreślono iż
istnienie Uniwersytetów spełnia ogromną
rolę w wytyczaniu kierunków aktywizacji
osób 50+. Doceniono ich wkład w zmianę
mentalności społeczeństwa dając za wzór
ich prężne działanie w wielu dziedzinach
edukacyjno - kulturalno - rekreacyjnych.

tu i sobie, że istniejemy , mamy marzenia
i potrzeby. Nasze wyjście na rynek było
manifestacją życia. Umiemy żyć i można
się od nas wiele nauczyć. Światła jupiterów
pokazały jak wiele można zrobić dla siebie
i innych chcących aktywnie żyć. Zamiast
sztandarów i postulatów mieliśmy kolorowe kapelusze, które stanowiły namacalny
dowód naszej fantazji i wigoru. Jeśli ktoś
szuka uzasadnień naszej ekstrawagancji to
pragnę przypomnieć, że kapelusz zawsze
był symbolem elegancji. Zobowiązywał
do zachowania pewnego poziomu, wzbudzał szacunek. Zatem kochane młodsze
społeczeństwo obserwując nas tego dnia
„bejzbolówki z głów i „szacun” przed naszymi kapeluszami. Bardzo dziękujemy
organizatorom za to całodniowe święto.

Uniwersytety Trzeciego Wieku z Małopolski
15 czerwca wspólnie pożegnały kolejny rok

Tak wyglądało pożegnanie roku akademickiego 2013/2014, a my zrobiliśmy sobie

akademicki na Krakowskim Rynku.
I Ogólnopolskie Senioralia odbyły się w ramach „Światowego Dnia Praw Osób Starszych”. Przyglądając się barwnemu pochodowi roześmianych studentów o siwej
skroni poczuliśmy radość. Wielka wspólnota pań i panów w pięknych kapeluszach.
Już nie jesteśmy zepchnięci na margines
życia zawodowego i społecznego. Mamy
cele i grupy przyjaciół. Pokazaliśmy świa-
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jeszcze jedno święto. Małe kameralne spotkanie w Królówce. Zabawa była iście „królewska” niby zwykłe ognisko a wspomnień
moc.
Do zobaczenia w październiku. Oprócz nauki czekają nas jak zwykle przyjemności.
Wybieramy się do Teatru J. Słowackiego na
wspaniałą komedię.

Agropromocja
2014
6 i 7 września LGD Wspólnota Królewskiej
Puszczy, już po raz piąty zorganizowała
wyjazd dla przedstawicieli Gminy Niepołomice oraz Kłaj na Międzynarodową
Wystawę Rolniczą AGROPROMOCJA 2014
w Nawojowej, organizowaną przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach, przy współudziale Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nawojowej.
Marzena Malarz
LGD Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej
Puszczy
W tym roku nasz teren dumnie reprezentowali :
- Koło Gospodyń Wiejskich w Podłężu
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju
- Ceramika — Agnieszka Góral,
- Rękodzieło artystyczne Maria Strzelec –
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim,
- Piekarnia A.K.F Pieprzyca Sp. J
- Ikony wykonane ręcznie – Bożena Mularczyk oraz Maria Bugaj- Sobkiewicz

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały tradycyjne wiejskie potrawy, takie
jak chleb z pieca, domowe ciasta, wyroby wędliniarskie, smalec z cebulką, czy też
ogórki obok których nie sposób było przejść
obojętnie. Zaprezentowane zostały ponadto
różnorodne rękodzieła artystyczne – m.in.:
ceramika oraz ikony. Nasze stoiska jak co
roku cieszyły się dużym powodzeniem, co
tylko potwierdza wysoką jakość prezentowanych wyrobów.
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SPO Ł E CZ E Ń S T W O
Nasza młodzież
w Kraju Basków

I Manewry
Ratownicze
Powiatu
Wielickiego

Poprzez Stowarzyszenie „Jasmina” Nowoczesna
Kobieta na Wsi, w ramach programu Erasmus
Plus 12 dziewcząt i chłopców z Szarowa, Dąbrowy i Łysokań miało szanse pojechać do Kraju
Basków

W sobotę 13 września od godzin porannych ulicami Wieliczki poruszało się więcej niż zazwyczaj dużych „czerwonych
samochodów”. Były to pojazdy pożarnicze jednostek OSP przybyłych na I Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego.

Dorota Chudecka
Aleksandra Gruszecka
Wszystko to odbywało się w lipcu. Mieszkaliśmy
w Galdakao , w mieście sąsiadującym z Bilbao.
Spędziliśmy tam 10 dni wraz z młodzieżą baskijska
i czeską. Ćwiczyliśmy swój angielski biorąc udział
w różnych zajęciach i atrakcjach przygotowanych
przez gospodarzy. Spaliśmy w nowoczesnym budynku, który w roku szkolnym jest szkołą podstawową. Mieliśmy do dyspozycji boisko sportowe
i sale gimnastyczną. Najpierw zwiedziliśmy Galdakao, tamtejszy zabytkowy budynek rady miejskiej, handlową drogę z czasów rzymskich, a także
kościół i zabytkowy dąb, pod którym dawniej gromadzono się i ustalano ważne sprawy. W kolejnych
dniach byliśmy na otwartym basenie sportowym,
potem w miejscowości Guernika, gdzie znajduje się muzeum pokoju. Jest to miasto, które jako
pierwsze zbombardowano, tuż przed II Wojną
Światową. Namalował je słynny malarz Pablo Picasso w obrazie Gernika.
Grzegorz i Mikołaj wspominają-„ jesteśmy tam
świadkami bardzo dokładnie odwzorowanej historii ataku bombowego na miasto Guernika. Zadumę i przytłaczającą aurę tego miejsca pogłębiają
odpowiednie efekty audiowizualne. Wciąż oczyma
wyobraźni widzimy stertę gruzu, które zachowano
z tamtych czasów, a w uszach nadal brzmi przejmujący śpiew dziecka”. Zobaczyliśmy miejsce,
w którym rodziła się demokracja tego kraju, czyli
słynny dąb w Guernice. Zdobyliśmy wzgórze na
przepięknym półwyspie San Juan de Gaztelugatxe,
związane z zakonem Templariuszy. „Aby dotrzeć
w tę wyspę musieliśmy pokonać wyjątkową trasę, zbudowaną ze schodów. Było ciężko, ale szlak
umilały nam niesamowite widoki na ocean. Na
szczycie mogliśmy odpocząć i zadzwonić trzy razy
w kościelny dzwon, by –jak mówi legenda- nasze
marzenie się spełniło” -napisali Kacper i Wiktoria.
Potem skakaliśmy na oceanicznych falach na plaży
Bankio.
Ponieważ klimat w Kraju Basków jest zmienny
i często jest deszczowo, dużo czasu spędzaliśmy
w naszej szkole, bawiąc się w przeróżne zabawy
integracyjne, zawody sportowe i gry pobudzające
naszą kreatywność. W niedzielę uczestniczyliśmy
w baskijskiej mszy świętej. Zobaczyliśmy też niecodzienny most w Portugalete, który ma powiązania
historyczne z Wieżą Eiffla i jest na liście zabytków
UNESCO. Często podróżowaliśmy metrem w Bilbao, które jest bardzo nowoczesne, czyste i ładne.
Można nim dojechać z gór na plaże Zatoki Biskajskiej.
Ważnym punktem naszego pobytu było podziwianie futurystycznego budynku Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Bilbao, Muzeum Guggenheima.
Widzieliśmy tam instalacje Yokko Ono oraz kubistyczne obrazy George Braqua, a także inne obiekty sztuki. Obejrzeliśmy stadion Atletico Bilbao, ale
tylko z zewnątrz, bo akurat trwał remont widowni.
Pływaliśmy kajakami po krętej rzece w centrum
miasta i mogliśmy zobaczyć inne piękne, nowoczesne budynki miasta Bilbao. „Wyprawa kajakami
była jedyną z najciekawszych przygód w Bilbao.
Wspaniała pogoda i opieka wytrwałych instruktorów sprawiły, że nie było się czego bać. Nawet
kąpiel w zimnej wodzie była przyjemna. Wszystkim dopisywały wspaniałe humory, śpiewaliśmy
i chlapaliśmy się wodą. A muzeum Guggenheima
z perspektywy rzeki wyglądało na prawdę imponująco” – wspominają Emilia i Kasia. Nasi gospodarze
pokazali nam jeszcze inną plażę Plentzia, piaszczystą, schowaną między wzgórzami, z dużymi falami,
gdzie opalało nas nie tylko słońce, ale też mocny
oceaniczny wiatr.

Krzysztof Balik
W manewrach udział wzięły reprezentacje 12
jednostek OSP z terenu Powiatu Wielickiego
w tym zespół Służby Maltańskiej. Scenariusz
przewidywał trzy zdarzenia na terenie Miasta
i Gminy Wieliczka – w których mieli się zmierzyć Ratownicy. Wszystkie zdarzenia wymagały podjęcia działań z zakresu Ratownictwa
Medycznego, jak również ratownictwa technicznego i pożarniczego.
Zawody ukończyły wszystkie ekipy A. Podsumowania i wręczenia nagród dla zwycięzców
i dyplomów za udział odbyło się w auli Kampusu Wielickiego.

Poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi. Baskowie
różnią się od nas, bo są bardziej otwarci i głośni.
Chodzą spać późno, a za to urządzają sobie popołudniową drzemkę. Podziwialiśmy wysoką kulturę
tamtejszych kierowców. Miasta są bardzo malownicze i zręcznie łączą tradycyjna architekturę z nowoczesna formą. Wszędzie widać wielka troskę
Basków o rozwój swojej ojczyzny. Jest to naród
o bardzo silnej tożsamości.
Kiedy wracaliśmy do Polski liniami lotniczymi
Lufthansa, odwołano nasz lot i mieliśmy kolejną, ciekawą przygodę. W ramach rekompensaty
polecieliśmy do Madrytu, gdzie spędziliśmy noc
w bardzo ekskluzywnym hotelu z pyszną hiszpańską kolacją. Dopiero rano mogliśmy rozpocząć
podróż powrotną do naszego kraju. Poza tymi turystycznymi atrakcjami bardzo ważne były nasze
doświadczenia językowe oraz znajomości, które
kontynuujemy do tej pory poprzez Facebooka.
Nauczyliśmy się też opowiadać o naszym kraju,
bronić naszych poglądów i współpracować z kolegami w naszym wieku pomimo różnic kulturowych. Nasi gospodarze w sierpniu zostali zaproszeni do Czech, do Ostrawy i wracali samolotem
z lotniska w Krakowie. W ostatnim dniu sierpnia
niektórzy z nas mieli okazję ponownie spotkać
naszych kolegów z Kraju Basków i pokazać im Kraków. Stowarzyszenie będzie się starać o środki unijne, aby zaprosić Basków do naszego kraju.

Fot. PSP Wieliczka

Nagrody oraz gratulacje składali: Komendant
Powiatowy PSP Bryg. mgr Aleksander Starowicz, Prezes Powiatowego ZOSPRP Władysław Kucharski, Starosta Powiatu Wielickiego
Jacek Juszkiewicz.
Naszą jednostkę reprezentował zespół
w składzie: Strażak Ratownik Balik Krzysztof,
Strażak Ratownik Tobiasz Rafał, Strażak Ratownik Tomczak Łukasz, Strażak Ratownik
Kluza Grzegorz, Strażnik Ratownik Socha Artur. Plus osoba towarzysząca strażak ratownik
Kluza Krzysztof.
Zajęliśmy 3 miejsce i jesteśmy z tego dumni!
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SP OŁE C Z EŃST W O
Z harcerzami
w świat!
3 sierpnia harcerze z 5 DH „Leśni Ludzie" oraz 8 DH
„Strażnicy Natury" wyruszyli do malowniczej miejscowości w Republice Czeskiej – Doksy, aby uczestniczyć
w niezwykłym, skautowym wydarzeniu , jakim był 12
Zlot Skautów Europy Środkowej.
och.
sam.

Katarzyna Jędrzejczyk
Emilia Włodek

CEJ jest to 7-dniowy zlot wszystkich skautów i skautek
z Europy Środkowej odbywający się co dwa lata. Po raz
pierwszy odbył się w Pradze w 1931 roku. W Polsce odbył
się dotąd trzy razy, a następny zlot w 2016 roku ma odbyć
się również u nas – we Wrocławiu.
Nasz patrol, czyli „Polish Rangers" musiał wykazać
się znajomością języka angielskiego, ponieważ był to –
obok czeskiego - najważniejszy język komunikacyjny na
wyjeździe. Nie sprawiło nam to najmniejszego kłopotu,
choć zdarzały się i zabawne sytuacje. Od pierwszych chwil
to miejsce miało w sobie coś magicznego – 1000 osób
w jednym miejscu, różne mundury, różne kultury, „O rany!
Nie słychać polskiego!", obozowisko pełne namiotów, „naznaczanie" w postaci opaski na ręce, tęczowa trampolina
o dziwnym kształcie, msza święta w języku czeskim i te
oczy skautów patrzące na wszystkich z zaciekawieniem…

W dniu wyjazdu, 9
sierpnia, czekał nas wielki
uścisk wszystkich uczestników, składanie namiotów.
Pożegnaliśmy ciepło Doksy i wróciliśmy do Polski zmęczeni, ale zadowoleni
i dumni.
Organizatorzy
zapewnili nam dużą dawkę
wrażeń! Nauczyli nas wielu przydatnych rozwiązań
w warunkach puszczańskich i w życiu codziennym. Dzięki wspaniałym
zajęciom w terenie dowiedzieliśmy się np. jak zrobić
własny aparat fotograficzny, jak postępuje się w państwie
demokratycznym i niedemokratycznym, jak zapobiegać
zanieczyszczeniu Ziemi. Zobaczyliśmy najnowsze nowinki
technologii, które na pewno pomogą nam w przyszłości.
Codziennie PR team wydawał gazetkę z nowinkami,
wywiadami ważnych osób ze sztabu CEJu itp. Wieczorami pokazywano prezentację zdjęć z całego dnia oraz
puszczano kilkuminutowy film z urywkami zajęć z dnia
poprzedniego.
CEJ był świetną okazją do poznania ludzi z innych
krajów. Tradycją międzynarodowych spotkań jest wymiana chustami, plakietkami, pierścieniami, koszulkami czy
innymi harcerskimi gadżetami – tutaj w swoim żywiole
byli właśnie Tajwańczycy, którzy codziennie rozstawiali
specjalne stoisko z mnóstwem ciekawych drobiazgów.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, szczególnie wójtowi Gminy Kłaj Panu Zbigniewowi Strączkowi,
dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w Zlocie, uczyć się
i dumnie reprezentować nasz kraj, razem z innymi polskimi harcerzami.
Poczuj atmosferę CEJu – wejdź i zobacz zdjęcia
w galerii drużyny! (www.lesniludzie.wordpress.com – kliknij „Galeria" w menu po prawej stronie).
Całość tekstu na: www.klaj.pl

Wakacje w Jaskółce pełne wrażeń!
Wakacje to najlepszy okres całego roku, zwłaszcza, że
w tym sezonie pogoda nam wyjątkowo dopisała.W naszej Placówce upłynęły one bardzo ciekawie i wesoło.
Jaskółkowicze i wychowawcy

Oficjalnie Zlot rozpoczął się tzw. Ceremonią Otwarcia,
na której po raz pierwszy usłyszeliśmy niesamowity hymn
CEJ. Integracja z innymi zaczęła się od razu – musieliśmy
połączyć się w grupy za pomocą kolorów światełek, które
dostaliśmy wcześniej i rozwiązać wspólnie międzynarodową krzyżówkę, której hasło brzmiało „FUTURE".
Drugiego dnia deszcz znowu nas nie oszczędzał, ale
mimo to mogliśmy zastanowić się nad przyszłością Ziemi.
Kolejny dzień to tworzenie biżuterii ze starych komputerów, odkrywanie jak zrobić coś z niczego, bawienie
się dotykową kostką Rubika i szaleństwo na koncercie
zespołu The Ghost Of You. Oczywiście nie zapominajmy
o handlu z Tajwańczykami i innych integracyjnych zajęciach. W tym dniu dostaliśmy również wyprawki od
polskiego kontyngentu: koszulki, chusty narodowe i pierścienie z orzełkiem, plecaki, specjalne maty do siedzenia,
polskie plakietki wyjazdowe i coś specjalnego na czwartek…
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Każdy tydzień obfitował w inne atrakcje z których z chęcią
korzystaliśmy. Jeździliśmy na liczne wycieczki rowerowe
m.in. po Puszczy Niepołomickiej, na most wiszący w Damienicach. Aby spalić zbędne kilogramy w każdą środę
pływaliśmy na niepołomickim basenie i bawiliśmy się
w gry terenowe, trenując nie tylko nasze ciało, ale i umysł.
Chodziliśmy na wycieczki piesze odwiedzając ciekawych
ludzi i ciekawe miejsca nie tylko w naszej Gminie. W pierwszej kolejności udaliśmy się do pobliskiej miejscowości
Łysokanie na zajęcia artystyczno-plastyczne - odlewy
z gipsu do pana Adama Hytrosia. Zajęcia te rozbudziły naszą wyobraźnię i pozwoliły rozwinąć nam nasze zdolności
plastyczne. Następnie wydłużyliśmy dystans naszych wycieczek pieszych udając się na Chełm. Tam zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez ks. Antoniego Tworka, który oprowadził nas po Muzeum Parafialnym Zakonu
Stróżów Bożego Grobu. Zobaczyliśmy również wspaniałą
Galerię „Chełm” oraz odwiedziliśmy miejscowego artystę.
Na koniec udaliśmy się na wzgórze w celu zobaczenia panoramy Gminy Kłaj. Widok był niesamowity! W wakacje
odbywały się też zajęcia świetlicowe poruszające tematykę zawodów mundurowych. Wcielaliśmy się wówczas
w żołnierzy i strażaków. Odwiedziliśmy też Komisariat Policji i Pogotowie Ratunkowe w Niepołomicach, aby bliższej

przyjrzeć się zawodom takim jak: policjant, ratownik medyczny. Mogliśmy pobawić się również w harcerzy dzięki
życzliwości pana Jerzego Czubaka Prezesa Klubu Sportowego Wolni Kłaj, który udostępnił nam budynek klubu na
dwa dni. Udało nam się tam wówczas zdobyć następujące
sprawności harcerskie: krajoznawstwo, wędrownictwo,
obozownictwo, zaprawa fizyczna. Jesteśmy łasuchami
więc nie zabrakło dni kulinarnych, gdzie piekliśmy pyszne
ciasteczka, babeczki, pizzę. Pojechaliśmy też do fabryki
cukierków Ciu-ciu w Krakowie, by zobaczyć jak powstają
nasze smakołyki. Ci którzy nie bali się mocnych wrażeń
udali się do parku linowego w Grabówkach.
W sierpniu mieliśmy również okazję udać się na
ośmiodniową kolonię do Sielpi Wielkiej. Było to możliwe
dzięki zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu: „Nasze Dzieci”,
któremu serdecznie dziękujemy. Czas spędzony tam był
pełen wrażeń i atrakcji. Zwiedziliśmy między innymi: miejscowości Sielpia Wielka i Sielpia Mała, jezioro Sielpia, Muzeum Zagłębia Staropolskiego, Molo nad Zalewem Sielpia,
Kościół Świętego Rafała Kalinowskiego, miejscowość Piekło, gdzie znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej.
Mimo, że wakacje już minęły to nasze głowy są pełne wrażeń,a na twarzy pojawia się szeroki uśmiech, gdy
wspominamy jak było wspaniale. Jednogłośnie stwierdzamy, że wakacje w Jaskółce to dobry wybór!, ale nie tylko
w wakacje, gdyż nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku. Zatem, chcemy byście z nami na „Jaskółce”
byli więc szukajcie drzwi naszych i zapukajcie. Czasu swego nie żałujcie i powoli się szykujcie do nas -do Wiejskiego
Domu Kultury w Szarowie. Wachlarz zajęć szeroki mamy,
gry, zabawy, nawet w lekcjach pomagamy.

II Wymiana
Ogrodowa
Marzymy o pięknym ogrodzie, o tym aby cieszył nas
barwnymi, pięknymi kwiatami od wczesnej wiosny do
jesieni.
Krystyna Gierat
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Kochamy przyrodę i wszystko co pachnie i kwitnie. Nasze
ogrody są coraz piękniejsze – a mogą być jeszcze wspanialsze i to bardzo małym kosztem. Wystarczy tylko przychodzić na wymiany ogrodowe „z ręki do ręki”, które są
organizowane przez członkinie Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Kłaj.

W sobotę 23 sierpnia przy słonecznej pogodzie odbyła się II wymiana ogrodowa – Panie przyniosły wiele ciekawych roślin, było w czym wybierać, była także wymiana
doświadczeń związanych z ich uprawą. Wszystko odbyło
się w miłej, przyjaznej atmosferze. Nikt nie odszedł do
domu z pustymi rękami.
Planujemy kolejną, już III wymianę ogrodową, która
odbędzie się w 11 października w sobotę o godzinie 10.00
obok Ośrodka Zdrowia w Kłaju. Zapraszamy wszystkich
miłośników kwiatów z całej naszej Gminy i nie tylko.
„Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury,
którymi daje nam ona poznać jak bardzo nas kocha”.
Johan Wolfgang Goethe
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O ŚW I ATA
Wakacyjne wspomnienia świetlicy
szkolnej w Brzeziu

się w wielu dyscyplinach a przede wszystkim by móc
miło i wszechstronnie spędzać czas po zajęciach lekcyjnych.

Wakacje Na Półwyspie
Gargano

Wakacje już za nami... Ale czym tak naprawdę były
one dla nas? Dla jednych wakacje to czas aktywnego wypoczynku, dla innych błogiego lenistwa, ale
są też tacy, dla których wakacje to niestety okres
niekończącej się nudy i niewiedzy, co można ze
sobą w tym czasie zrobić. Na szczęście ten problem
nie dotknął dzieci ze świetlicy szkolnej w Brzeziu.

Uczniowie ZSO z Kłaja i Szarowa tegoroczne
wakacje spędzili we Włoszech na Półwyspie
Gargano pod opieką nauczyciela j. angielskiego
– Iwony Nowak. Obóz młodzieżowy zgromadził
uczestników z Krakowa i Warszawy.

Edyta Jeleń
Podopieczni przez cały okres wakacyjny w licznej grupie uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. W tym
czasie organizowane były m.in. zajęcia tematyczne,
kulinarne, artystyczne, sportowe a także muzyczno
-taneczne. Miłym wspomnieniem okazało się także
świetlicowe ognisko, w trakcie, którego dzieci wraz
z wychowawcą świetlicy - Panią Edytą Jeleń mogły
wspólnie, w miłym towarzystwie pobiesiadować.
Oprócz pieczenia kiełbasek, delektowania się różnymi smakołykami wszyscy uczestnicy wakacyjnego
ogniska mogli jeszcze lepiej się poznać, zintegrować
podczas organizowanych gier i zabaw. „Śpiewaliśmy,
tańczyliśmy, w krowę zagraliśmy, a na koniec turniej
piłki nożnej odegraliśmy”. Śmiechu i dobrej zabawy
nie było końca.
Jednak lipiec to nie tylko był dla nas czas lekkiej
i przyjemnej zabawy. To przede wszystkim okres ciężkiej pracy. W miesiącu tym, dzieci solidnie przygotowywały się do występów na Dni Brzezia. Chcąc zaprezentować wielkie show muzyczno-taneczne świetlica
tworzyła bardzo zróżnicowany i rozbudowany program występów. Trzeciego sierpnia nasza praca ujrzała
światło dzienne. Na wielkiej scenie, wśród tłumu ludzi,
dzieci w składzie: Weronika Biernat, Weronika Senderska, Marysia Świętek, Milena Matus, Dominika Stefanek, Magdalena Dyl, Filip Załęga, Radek Łach, Jakub
Płaziński, Mateusz Michałek, Miłosz Iszczuk, Łukasz
Jania zaprezentowały, aż półtoragodzinny piękny występ. Każdy z podopiecznych wykazał się wielkim talentem i niezwykłą wytrzymałością, gdyż aż tak długi
występ, to nie lada wyczyn. Śpiewali i tańczyli, solo, w
ducie a nawet grupowo. Wśród wielu występujących
wykonawców m.in. Jennifer Lopez, Pitbul, Gipsy Kings,
Spice Girls czy Lou Bega, niekwestionowaną gwiazdą
okazał się Raduś Łach w roli Shakiry. Jego fantastyczny
taniec, uśmiech na twarzy i oryginalny strój spowodowały porwanie tłumu ludzi do tańca i wspólną zabawę
pod sceną.
Występ na Dniach Brzezia można uznać za udany,
co było widać po pozytywnej reakcji gości. Dzieci za
wielkie show otrzymały gromkie brawa i moc okrzyków zachwytu. Jednak Dni Brzezia to nie tylko prezentacja świetlicy na scenie. Każdy z gości mógł liczyć
z naszej strony na oryginalny malunek na twarzy, pięknie wymodelowany balonik, skorzystać z usług świetlicowego wróżbity, a także spróbować własnoręcznie
przygotowanych przez dzieci wypieków: babeczek
i mufinek. Atrakcji nie brakowało…
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu się w Dni Brzezia, sierpień był dla nas miesiącem pełnym wycieczek
i różnorakich atrakcji. Dzieci uczestniczyły w wycieczce
niespodziance, która okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ żadne z nich wcześniej nie miało okazji
brać udziału w podobnym wydarzeniu. Aby jednak
wycieczka do miejsca docelowego nie była zbyt oczywista, Pani Edyta na początku podarowała każdemu
podopiecznemu czapeczkę z daszkiem, na której każde z dzieci, musiało narysować oryginalny obrazek

Iwona Nowak
przedstawiający jego osobę. Następnie, w drodze do
miejsca niespodzianki zostały zorganizowane podchody wraz z oryginalnymi zadaniami i zagadkami,
za które wykonanie i odgadnięcie dzieci otrzymywały
słodkie przysmaki. Gdy już zadania doprowadziły nas
do Centrum Rozrywki podopieczni mogli wspólnie
zagrać w laserowego paintball’a. Pomimo ‘zaciętej zabawy’ dzieci wyszły z wielkim zadowoleniem i uśmiechem na twarzy.
Centrum rozrywki to nie jedyna atrakcyjna wycieczka, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Dzieci miały okazję wyjechać do Ogrodu Doświadczeń, poznać tam różne prawa fizyki, a także do Europejskiego
Centrum Bajki z Koziołkiem Matołkiem na czele. Byliśmy także w Smykolandzie, gdzie dzięki gościnności
Pani Agnieszki Ostasiewicz podopieczni przez długi
czas, mogli wspólnie bawić się, w tym jakże miłym
przyjaznym dla dzieci miejscu.
Pozostając w atmosferze zabaw dziecięcych wybraliśmy się także do kina na film animowany pt. „Jak
wytresować smoka”. Seans okazał się bardzo interesujący, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek.
Świetlica lubi sport, gdyż uważa, że w nim siła
i sposób na dobry humor. Dlatego też, chcąc pielęgnować aktywność fizyczną wybraliśmy się na ściankę
wspinaczkową i park linowy. Dzieci, mimo, iż pierwszy
raz miały styczność z taką aktywnością sportową, poradziły sobie wspaniale, mało tego, wycieczka ta, tak
im przypadła do gustu, że postanowiliśmy ją powtórzyć w innym terminie. Pozostając przy sporcie, mieliśmy okazję także gościć na kręgielni i na kortach tenisowych. Dzieci wspólnie z Panią Edytą szalały, a swoją
aktywnością niejednego do sportu by przekonali.
Pomimo niezbyt pewnej sierpniowej pogody,
dzieciom udało się wybrać także na wycieczkę rowerową do Pana A. Hytrosia w Łysokaniach. Dzięki wielkiej gościnności Pana Adama, dzieci poznały nie tylko
warsztat pracy Pana rzeźbiarza, pooglądały Jego wielką twórczość, poznały historię tworzenia się pięknych
dzieł, ale także sami mogli sprawdzić się w roli artysty.
Za pomocą gliny podopieczni stworzyli piękne prace,
które już niedługo będą stanowić element dekoracyjny naszej świetlicy.
Na zakończenie wakacji dzieci wyjechały na całodniową wycieczkę do Krakowa. Wspólnie mogliśmy
zwiedzić piękne miasto, Wawel, poznać historię pieska
Dżoka i zrobić sobie z nim zdjęcie, a także pobawić się
w Parku Jordana czy też zjeść obiadokolację, na której wspominaliśmy mijające wakacje. Każde dziecko
otrzymało małą nagrodę niespodziankę w formie dyplomu i słodko-rzeczowego upominku, za aktywne
uczestnictwo w wakacyjnych zajęciach świetlicowych.
Wakacje już za nami, lecz moc wspomnień wciąż
w nas wiele. Z uśmiechem na twarzy wracamy do
szkoły, by wciąż po zregenerowaniu sił, móc wspólnie się spotkać, uczestniczyć w zajęciach, doskonalić

Mieszkaliśmy na kaskadowo położonym kempingu,
z którego rozpościerał się cudowny widok na
Morze Adriatyckie i miasteczko Vieste. Codziennie
rozkoszowaliśmy się kąpielami wodnymi w morzu
i eleganckim basenie. Codziennie chodziliśmy do
miasta, aby popróbować lokalnych specjałów:
przeróżne rodzaje pizzy, lazanie, spaghetii, pierogi
pizzowe, szynka proschuto i owoce morza. Smakowały
nam krewetki, wangole, ośmiorniczki, małże i ryby
-spada i orada. Te specjały też można było kupić na
pobliskim targu rybnym. Oprócz tego codziennie
robiliśmy owocowe zakupy.

fot: Anna Podlaska

Polubili nas zapewne, bo zawsze dostawaliśmy kilka
owoców gratis. Uwielbialiśmy, gdy częstowano nas
różnymi serami, oliwkami i suszonymi pomidorami.
Były też wycieczki. Zwiedziliśmy Groty Gargano –
przepiękne wnętrza skał, do których wpływaliśmy
motorówką i zachwycaliśmy się naturalnym pięknem.
Skały były porośnięte koralowcami przy lustrze wody,
a groty miały swoje nazwy –np. pomidorowa, miłosna
itp. Mile wspominamy rejs na wyspy Trimiti, zachód
słońca w Pescichi oraz wieczór włoski. Niektórzy
pojechali do San Giowani Rotondo na spotkanie
z Ojcem Pio. Niezapomniane wrażenie.
Codziennie wieczorem odbywały się ciekawe animacje
w amfiteatrze na kempingu, spacery do miasta na
wybitnie pyszne lody. Była też noc spadających
gwiazd i integrujące zabawy. Na basenie braliśmy
udział w wodnych zawodach sportowych, w których
zajęliśmy I miejsce .Tegoroczną królową gier była iście
włosko brzmiąca gra w karty UNO. Pozostały nam
wspaniałe wspomnienia, zdjęcia, przyjaźnie, miłości
i gorący facebook. A gdzie w przyszłym roku?
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„Bezrobocie? To nie dla mnie!” - bezpłatne
szkolenia i kursy zawodowe dla absolwentów.
realizowanym przez Centrum Językowe EVEREST z Krakowa. Udział w projekcie to świetna okazja dla niepracujących
absolwentów na zdobycie nowych umiejętności lub podniesienie zawodowych kwalifikacji i przystosowanie ich do
aktualnego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Co ważne udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Co w programie?
Uczestnicy zostaną wszechstronnie przygotowani do wejścia
na rynek pracy. Projekt rozpocznie się od zajęć z doradcą
zawodowym, który pomoże wybrać Uczestnikom najlepszą
ścieżkę ich zawodowej kariery. Kolejnym krokiem będą
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty
kompetencji społecznych. Następnie, w zależności od
indywidualnych potrzeb i predyspozycji, będzie można
wziąć udział w kursie z języka angielskiego (120 h), szkoleniu
komputerowym (80 h), oraz kursach zawodowych tj.: prawo
jazdy kategorii B, C, C+E, kurs sprzedaży i profesjonalnej
obsługi klienta, kurs profesjonalnej obsługi klienta na
recepcji, kurs magazyniera wraz ze zdobyciem uprawnień na
prowadzenie wózków widłowych, kurs księgowo-finansowy,
kurs z programów graficznych bądź tworzenia stron www, kurs
pracownika ochrony. Część Uczestników zostanie skierowana
także na 3 miesięczny płatny staż lub objęta pośrednictwem
pracy.
III edycja rozpoczyna się pod koniec września 2014 r.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i podręczniki
do nauki języka oraz przerwy kawowe podczas warsztatów.
Do kogo skierowany jest projekt?
W projekcie mogą brać udział bezrobotne bądź niepracujące
osoby pomiędzy 15 a 27 rokiem życia, zamieszkujące powiat
krakowski, wielicki i proszowicki. Dodatkowo bardzo istotne
jest to aby posiadały status absolwenta, czyli w ciągu ostatnich
12 miesięcy ukończyły szkołę.
Ile trzeba zapłacić?
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Można także
starać się o uzyskanie stypendium szkoleniowego oraz zwrot
kosztów dojazdu lub kosztów opieki nad dzieckiem.
Gdzie można się zgłosić i uzyskać szczegółowe informacje?
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad
zgłoszenia i udziału można uzyskać na stronie internetowej
www.bezrobocieniedlamnie.pl oraz pod numerami telefonów
12 260 54 54 i 695 039 314.

Ireneusz Trybulec
Płyta Solowa
W roku bieżącym została wydana przez firmę fonograficzną „Dux” płyta
solowa lutnisty i gitarzysty, IRENEUSZA TRYBULCA. Nosi tytuł zaczerpnięty
z wiersza staropolskiego poety, Wespazjana Kochowskiego: „LUTNI MOJA
ULUBIONA”.
Jest to pierwsza polska solowa płyta lutniowa z muzyką renesansu. Zawarte na
niej utwory pochodzą prawie z całej Europy.
Album ten nagrany został we wnętrzach zamku królewskiego w Niepołomicach.
Jest to więc rejestracja unikatowego brzmienia lutni w komnatach renesansowej
budowli, co powoduje że dostrzega się w charakterystyce dźwięku wnętrze
tego obiektu, nadające lutni specyficzne, naturalne wzmocnienie akustyczne. Po
prostu „słychać” na płycie ten zamek.
Płyta jest promowana przez RMF CLASSIC. Można ją nabyć m.in. w Krakowie
w księgarni muzycznej „Kurant” przy Rynku Głównym.
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Czas na projekt
dla młodych,
otwartych osób!
Ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Zaproszone są do konkursu organizacje pozarządowe,
domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do
20 000 mieszkańców.
Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora
skutecznych działań dla młodzieży.
Wygrana w Regionalnym Konkursie Grantowym to
dotacja do 7.500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2015 r.).
Termin składania wniosków upływa 6 listopada
2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego można pobrać na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym
w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej
miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie
osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować
swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać.
Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze
zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia
i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
Zapraszamy młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych
siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie
z młodymi zmieniać ich świat!
Warto?... Warto!!!

Informacja dla
Mieszkańców Dąbrowy
W związku z remontem
Domu Kultury w Dąbrowie proszę mieszkańców Dąbrowy o płacenie podatków w kasie Urzędu Gminy w Kłaju.
Sołtys Wsi Dąbrowa
Katarzyna Szlachta

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
Wójt Gminy Kłaj informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, usytuowany koło oczyszczalni ścieków „Szarów”
w miejscowości Targowisko, czynny w soboty
w godzinach 14.00 - 18.00, będzie dodatkowo otwarty w każdą środę
w godzinach 14.00 - 18.00
W godzinach otwarcia PSZOK.
Można zadzwonić na numer: 794-177-915
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Kolarstwo szosowe
przez Kłaj

Puchar Wójta dla
„Wolnych” Kłaj

8.Mistrzostwa Europy Dla Osób Po Transplantacji i Dializowanych? Gdzie? W Kłaju!

9 i 10 sierpnia miało miejsce największe, tegoroczne wydarznie
sportowe w gminie. Sportowych emocji w rozgrywkach o „Puchar Wójta Gminy Kłaj” dostarczyli lokalni sportowcy z Brzezia,
Kłaja, Targowiska i Szarowa. Okazało się, że w tym roku najlepszy był Kłaj.

Oliwia Bieda
Miłośnicy kolarstwa mimo ciężkich przejść i problemów ze zdrowiem
ze swojej największej pasji nigdy nie zrezygnują. Dowodem na to była
grupa kolarzy z różnych państw Europy, którzy 18 i 19 przybyli do Kłaja
aby uczestniczyć w corocznie organizowanych „Mistrzostwach Europy
dla Osób Po Transplantacji i Dializowanych.” Projekt ten to inicjatywa
Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych wspierająca działania ukierunkowane na sport, zdrowie, promocję i propagowanie idei rozwoju transplantacji w Polsce, realizowanej
przez Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji. Jest to wyjątkowa propozycja połączenia sportowej rywalizacji z propagowaniem
świadomego dawstwa narządów.

18 sierpnia, w przeddzień Mistrzostw, ekipa kolarzy do Kłaja przybyła na krótki trening na rundzie 4 kilometrów. Okazało się, że trasa:
ul. Centralna, Św. Walentego, Nad Tusznicą, Cmentarna oraz Wiejska –
nie stanowi większego problemu.
Następnego dnia zmagania sportowe rozpoczęto o godzinie 10:30.
Około 30 zawodników próbowało swoich sił w zawodach na czas na
dystansie 4 kilometrów. Po posiłku regeneracyjnym i odpoczynku na
linię startu zawodnicy wyjechali ponownie o godzinie 14:30. W strugach deszczu, zawodnicy wspólnie przemierzyli dystans 20 kilometrów ulicami Kłaja i Targowiska.
Oficjalne udekorowanie zwycięzców odbyło się na parkingu przy budynku Urzędu Gminy. Najlepsi z najlepszych w swoich kategoriach,
kolejno stawali na podium, by tam medale wręczyli im: Prof. Andrzej
Chmura - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Polskiego Towarzystwa
Hepatologicznego oraz European Society for Organ Transplantation,
a także Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj. Mistrzostwa zwieńczone
zostały hymnem zwycięzców oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem,
z dziećmi w tradycyjnych polskich strojach krakowskich.

16

Oliwia Bieda
Rozgrywki piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Kłaj, tak jak w tamtym
roku odbyły się na stadionie LKS „Targowianki”. Mecze półfinałowe
rozegrane zostały sobotnim popołudniem. O 16:00 na zieloną murawę wyszli gospodarze obiektu oraz „Wolni” Kłaj. Po 90-ciu minutach zaciętej gry, mecz zakończył się wynikiem 1:1. Po rzutach karnych do niedzielnego finału awansowali „Wolni” Kłaj z wynikiem 4:2.
W drugim meczu półfinałowym drużyna „Zrywu” Szarów wygrała ze
„Startem” Brzezie z wynikiem 5:1.

W meczu o trzecie miejsce „Targowianka” wygrała ze „Startem” aż 5
punktami przewagi (7:2). W finałowym meczu pełnym emocji, „Wolni” wygrali ze „Zrywem” jednym golem (1:0). Choć piłka kilkakrotnie
krążyła w pobliżu bramki „Wolnych”, Szarowowi niestety nie udało
się zdobyć żadnego punktu. Reasumując 4 miejsce zdobył Szarów,
3 – Targowisko, 2- Szarów, tegorocznym zwycięzcom, do którego
„powędrował” puchar przechodni została drużyna z Kłaja. Puchary
piłkarzom wręczył Wójt Gminy – Zbigniew Strączek wraz z Prezesem
LKS „Targowianki” – Pawłem Piwowarem. W tym roku, wręczono
również statuetki dla „Najlepszego piłkarza”, „Najlepszego Bramkarza” oraz „Najlepszego Strzelca Turnieju”, które ufundował i wręczył
Starosta Powiatu Wielickiego – Jacek Juszkiewicz. Tytuł „Najlepszego piłkarza” otrzymał – Dominik Prytko, „Najlepszym Bramkarzem”
został Andrzej Drab natomiast królem strzelców okrzyknięty został
Krzysztof Maj.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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Łowili, łowili, aż złowili...
W sobotni poranek, 30 sierpnia odbyły się ostatnie w tym roku gminne zawody wędkarskie dla młodzieży – Lato 2014 organizowane
przez Radę Sołecką i Towarzystwo Wędkarskie „Las”.
Małgorzata Balik
W zawodach brali udział zawodnicy z całej gminy, którzy nie tylko rywalizowali, ale jednocześnie
bawili się w sportowym charakterze pięknego
hobby jakim jest wędkarstwo. Warto zaznaczyć,
że ryby po zważeniu trafiły z powrotem do wody.
Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno samych 23 uczestników jak i ich rodziców i znajomych. Przeprowadzono je w kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Najlepsze połowy nagradzane zostały pucharami i medalami oraz nagrodami rzeczowymi,
a to dzięki sponsorom.
Sponsorami nagród dla młodzieży byli:
- Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj,
- Gmina Kłaj,
- Towarzystwo Wędkarskie „Karp”,
- Paweł Gałczyński – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „CENTRUM
OBRÓBKI SZKŁA”,
- Grzegorz Chudzicki - AUTO SERWIS – Grodkowice
- Jan Płachno – Radny w Gminie Kłaj,
- Marek Nowak – Firma Produkcyjno- HandlowoUsługowa Marco ,
- Towarzystwo Wędkarskie „Las”,
- Rada Sołecka Kłaj.
W ogólnej kwalifikacji pierwsze miejsce i puchar
otrzymała Angelika Szczęśniak, która złowiła aż 58
ryb, drugie miejsce zajął Mateusz Sykta a trzecie
Krzysztof Augustynowicz.
Obok wyniki wszystkich kategorii, zasłużyli Oni na
gromkie brawa.
Zwycięzcom gratulujemy.

Zapisy na Zajęcia Karate
Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczynają się zapisy do nowych grup
Karate Tradycyjnego na terenie Gminy
Kłaj.
Jednostkami stacjonarnymi są sale w:
budynku ośrodka zdrowia w Kłaju oraz
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Szarowie. Trenować mogą zarówno
chłopcy i dziewczynki już od 4 roku
życia.
Więcej informacji na stronie internetowej www.karatekrk.pl oraz pod nr tel.
606 248 108. Rafał Wajda
Zapraszamy do zapisów!

Wyniki:
Klasy 0-3

Zawodnicy
1.Angelika Fortuna
2.Hubert Pagacz
3.Sylwia Chojnacka
4.Kamil Bochenek
5.Jakub Barnaś
6.Bartłomiej Musiał

Waga
700
600
520
400
340
180

Sztuki
17
24
16
13
5
2

1580
1100
1060
620
360
300
220
220

29
40
38
27
12
5
5
3

Klasy 4-6

1.Mateusz Sykta
2.Wiktor Szczęśniak
3.Kamil Kwater
4.Maria Chojnacka
5.Mateusz Cieślak
6.Agnieszka Barnaś
7.Stanisław Kalicki, Bartłomiej Chojnacki
Gimnazjum

1.Angelika Szczęśniak
2.Krzysztof Augustynowicz
3.Krystian Dziedzic
4.Daniel Fortuna
5.Weronika Pilch
6.Hubert Czachór
7.Mariusz Augustynowicz

2280
1320
1240
820
700
280
240

58
30
36
19
18
3
3
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W stepie szerokim

Powtórka Targu

Gminna Biblioteka w Kłaju po raz kolejny przystąpiła do akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego.

Najwłaściwszy tytuł dla pierwszego tygodnia września to„Wierzba bez granic”. Oddaje to bowiem w pełni podjęte przedsięwzięcie. Moc pracy, tony
wikliny świeżo wyciętej i tej przesuszonej przywiezione na łąkę na Ostrej,
w Targowisku, miały się przeobrazić w stoiska handlowe w ciągu kilku dni.
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W dniu 6 września 2014 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy
licznie zgromadzili się zaproszeni goście oraz uczestnicy, którzy odczytali fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. W akcję
Narodowego Czytania czynnie włączyła się młodzież z gimnazjum w Kłaju pod kierunkiem pani Ewy Bułat. Fragmenty Trylogii czytali: Andżelika Łach, Izabela Mieńkowska z Gimnazjum
w Kłaju, p. Alicja Wójtowicz – sołtys Szarowa, p. Iwona Marzec –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodkowicach, p. Kamila Polak
– kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, p. Zbigniew
Strączek – Wójt Gminy Kłaj, p. Bogdan Czyż – kierownik GOPS,
p. Marcin Kowalczyk – radny z Gruszek, p. Bolesław Solarz –
radny z Targowiska, p. Kazimierz Sroka – dyrektor GZEAS-u.

Z targiem czekaliśmy aż młodzież rozpocznie naukę w nowym roku szkolnym,
ponieważ z założenia miały to być warsztaty wikliniarskie. Wraz z dyrektor Zespołu Szkół w Targowisku - Władysławą Kozień, już w czerwcu uzgadniane były
w programie szkolnym. W rezultacie pomocą służyli wszyscy uczniowie gimnazjum oraz ci młodsi. Nawet przedszkolaki wybrały się na łąkę z wycieczką. Radością bez granic była, nowa duża przestrzeń, która posłużyła do gonitw i zabawy.
Warsztaty ekologiczno-wikliniarskie prowadził Jacek Gadek - autor pomysłu,
projektu i zarazem główny budowniczy. Miał do pomocy ekipę ekologów
i specjalistów od konstrukcji wierzby z dostosowaniem do terenu. Nie można
też pominąć ogromnego zaangażowania miejscowych sympatyków. Wspólnym wysiłkiem powstały stoiska handlowe oraz dwie budowle oryginalne
w formach- kopuła i wierzbodom.
Teren pod budowę był całkiem surowy, właściwie łąka świeżo wykoszona.
Wszystkim, budowniczym i odwiedzającym targ miejsce okazał się strzałem
w dziesiątkę. W Dzienniku Polskim artykuł Jolanta Białek zatytułowała „Osada
z wikliny”, bowiem takie się tutaj odnosiło wrażanie. Cały wystrój wykonany
z wikliny, zdobiony kwieciem łąkowym, wyposażony w siedziska z kostek słomy
uwypuklał piękno natury.
W drugiej części, po środku palenisko otoczone kamieniem, drewniane ławy,
stoły, drewniane stoiska oraz kuchnia polowa dopełniały resztę obiektu targowego.
W niedzielę, w dniu targu nie było końca zachwytom nad ciekawie zaaranżowaną kompozycją przestrzeni. Oferenci zgodnie z założeniem mieli wystawić
zdrową żywność, zioła, przetwory i produkty wykonane ręcznie.
O godzinie 11.00 kilku sygnalistów odtrąbiło otwarcie targu. Przy pięknej pogodzie, aż do zmroku, można było pospacerować po dużym terenie, zakupić
coś ciekawego i skosztować przygotowanych potraw. Szczególnie dziękujemy
za stoisko Paniom z Dąbrowy.

Zgromadzonych witali bohaterowie sienkiewiczowskich powieści: Andrzej Kmicic i Rzędzian, w których role wcielili się pp.
Małgorzata i Krzysztof Balikowie. Czytający byli ubrani w stroje
z epoki: kontusze, delie, szuby, suknie. Czytaniu towarzyszyły melodie znane z ekranizacji „Ogniem i mieczem”, „Potopu”
oraz „Pana Wołodyjowskiego”. Wszyscy goście mogli zobaczyć
portret Henryka Sienkiewicza narysowany przez p. Łukasza
Pipczyńskiego – absolwenta ASP w Krakowie. Organizatorzy
zadbali również o odpowiednie rekwizyty: szable, kufle, gliniane garnki, maśnice, słomianki, drewniane łyżki. Na wszystkich
czekał staropolski poczęstunek. Można było skosztować domowego chleba ze smalcem, kiszonych ogórków, drożdżowej
buchty oraz placków.
Każdy z uczestników Narodowego Czytania mógł odebrać
odcisk pamiątkowej pieczęci podarowanej Bibliotece przez
prezydencką Kancelarię. Impreza z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Z niecierpliwością czekamy na
kolejną edycję.
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Organizatorzy w kuchni polowej, wypożyczonej do Straży Pożarnej
w Kłaju, przygotowali typowe danie polowe- grochówkę. Serwowano wszystkim chętnym, a tych nie brakowało, gdyż w smaku potrawa była wyśmienita,
więc dość szybko opróżniono kocioł. Na zakończenie, wieczorną porą wysłuchano koncertu „Maltiox Project”.
Imprezę z targiem zamierzamy kontynuować co rok. Mamy nadzieję, że wiklina puści korzenie i utworzą się naturalne pawilony okryte zielenią. Miejsce jest
początkiem planów związanych z zagospodarowaniem całego terenu pod rekreację dla gminy.
Opis nie byłby pełny gdybyśmy pominęli osoby współpracujące z Jackiem
Gądkiem. To ekolodzy przemieszczający się po kraju za sprawą wierzby. Wiele
samorządów i instytucji różnego typu zleca specjalistyczne prace wikliniarskie
Jego ekipie. Mieliśmy okazję gościć przybyszy z Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy,
większość z Mazowsza... Kobiety, dzieci i mężczyźni. Przewinęło się przy budowie około 30 osób w ciągu tygodnia. Niektórzy nocowali w namiotach. Pracowali za tzw. „dobre słowo”. Naszym zadaniem było zapewnienie wyżywienia.
Ekolodzy – i co za tym idzie, wegetarianie! Kupowaliśmy więc ogromną ilość
warzyw, przypraw ziołowych, z których gotowali wyśmienite, sycące dania.
Najdłużej pracujący odjeżdżali z żalem, że ich przygoda z Targowiskiem się zakończyła.
Zadnienie współfinansowane z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj.
Zdjęcia na str. 19.
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