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30-LECIE SAMODZIELNOŚCI
Pierwsza miała zaledwie 4 strony, była czarno – biała i ukazała się dokładnie
w sierpniu 1990 roku…
Co to takiego? Samodzielność!

Samodzielności „stuknęła” trzydziestka!
Zazwyczaj przy takich okrągłych Jubileuszach dokonuje się pewnych podsumowań. To także idealny moment na podziękowania i wzajemne życzenia.
Na wstępie nie sposób nie podziękować aktualnemu Staroście Powiatu Wielickiego, a ówczesnemu Radnemu GRN w Kłaju –
Adamowi Kociołkowi, który był inicjatorem i założycielem miesięcznika w 1990 roku. Dzięki Pana zaangażowaniu społecznemu,
Mieszkańcy Gminy Kłaj są na bieżąco z ciekawostkami z „pierwszej ręki” z życia samorządu.
Przez lata zmieniła się nie tylko szata graficzna i wineta: od czarno – białej, przez niebieską, z flagą, herbem z żubrem aż po kolorową z aktualnie obowiązującym herbem.
30 lat to również rzesza ludzi. Od pierwszych numerów redakcję tworzyli w kolejności: Adam Kociołek, Grażyna Strączek,
Maria Sieńko, Dionizy Kołodziejczyk i nieco później: Dorota Kupiec, Agata Smoter, Marcin Gruszecki, Leszek Jakimowski, Renata Gądek. Kolejnie funkcję redaktorów pełnili: Anna Iwulska, Justyna Waligóra i Oliwia Bieda. Nie sposób wymienić wszystkich
autorów, którzy bezinteresownie włączyli się do wspólnego redagowania „Samodzielności”. Trzy dziesięciolecia publikacji to tysiące artykułów, wywiadów, zaproszeń, relacji, opracowań, sprawozdań etc.
Czasopismo od początku jego założenia ma charakter informacyjno – ogłoszeniowy, stąd często publikowane są tu także artykuły
autorstwa radnych, sołtysów, dyrektorów, placówek oświaty, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego – za co serdecznie
dziękujemy. Na łamach lokalnej prasy niejednokrotnie przybliżano sylwetki władz samorządowych – ich przemyślenia, plany
oraz propozycje. Jakoż jest to forma kontaktu władzy ze społeczeństwem, nieraz z trudnymi pytaniami redakcji musieli mierzyć
się kolejno: Kazimierz Lech, Adam Kociołek, Sylwester Skoczek, Jan Majerz czy Zbigniew Strączek.
W jubileuszowym podsumowaniu należy wspomnieć, że „Samodzielność” jest jednym z pierwszych pism gminnych, jakie
powstały w ówczesnie funkcjonującym województwie krakowskim. Początkowo były to wyłącznie informacje przybliżające
Mieszkańcom problematykę działalności rady i urzędu. Przedstawiono projekty budżetów, poruszano sprawy podatkowe,
gospodarcze. Z upływem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, przybywało stron i informacji z dziedziny
kultury, sportu, oświaty, społeczeństwa, a także ważniejszych wydarzeń państwowych oraz kościelnych związanych z rocznicami i obchodami. Wraz z rosnącym zainteresowaniem miesięcznikiem, rosła również ilość publikowanych podziękowań
dla Mieszkańców, kondolencji i zaproszeń.
W 2000 roku, w Jubileusz 10-lecia Samodzielności Śp. Dionizy Kołodziejczyk napisał:
„Początkowo zaczynaliśmy skromnie od czterostronicowego pisemka, wychodzącego bardzo nieregularnie. Jednak już wówczas zespół redakcyjny marzył o tym, aby w następnych numerach ukazywały się reportaże obrazujące dzieje poszczególnych sołectw wraz z ukazaniem
ciekawych postaci lub obiektów historycznych. Marzono również o tym, aby w szkołach uczono języków zachodnich, gry na instrumentach
muzycznych i pracy na komputerach. Pragnieniem ówczesnych Władz Gminy i całej społeczności było poprawienie infrastruktury naszych
wsi, a więc lepszego powiązania komunikacyjnego, instalacji wodociągowej, telefonizacji, uruchamiania zakładów usługowych, rozwoju prywatnego handlu i zdecydowanego stanowiska władz dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. O budowie oczyszczalni i kanalizacji nikt
jeszcze wówczas głośno nie mówi.” - Dziś, po 30 latach można powiedzieć, że marzenia te się spełniły i stały się naszą codziennością.
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30-LECIE SAMODZIELNOŚCI
Więc o czym marzyć teraz? Czego sobie wzajemnie życzyć? W tych trudnych czasach życzmy sobie przede wszystkim zdrowia.
Niech wszystkich podejmowane przedsięwzięcia kończą się spektakularnym sukcesem, dobry humor nas nie opuszcza, promienny uśmiech nie znika z twarzy, a siły do dalszej mobilizacji nie słabną. Czego natomiast życzyć naszej Jubilatce? Naturalnie:
dalszego rozwoju, niesłabnącego zainteresowania czytelników lektury i kolejnych jubileuszy.

Podziękowanie
Kończąc podsumowanie minionych trzydziestu lat pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim tym osobom, które aktywnie włączają się w tworzenie Samodzielności: przedstawicielom organizacji pozarządowym, stowarzyszeń, klubów, radnym, sołtysom,
dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i wielu innym. Wspólnym działaniem przybliżamy innym fakty z życia społecznego.
Dziękuję!
Do kolejnego „napisania”!
Z poważaniem,
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj
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KULTURA
102 Rocznica Odzyskania Niepodległości
„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Józef Piłsudski
102 lata temu Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność. Jak co roku, 11 listopada Gmina Kłaj obchodziła kolejną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zwykle uroczystości rozpoczynała Msza Święta, a młodzież ze Szkoły Podstawowej w Brzeziu swoim występem artystycznym dawała lekcję
historii.
Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość ta była bardzo skromna, ograniczona wyłącznie do złożenia kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego w Brzeziu przez przedstawicieli władz samorządowych. Złożenie kwiatów poprzedzono odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Aby
uczcić tę szczególną dla wszystkich Polaków rocznicę pod pomnik przybył również Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski – Proboszcz Szarowsko – Dąbrowskiej
Parafii z kawalkadą motocyklistów.
Wieńce z biało czerwonych kwiatów złożyli: Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek, przedstawiciele Rady Gminy: Sylwester Skoczek, Elżbieta Baja, Andrzej
Kuczko i Marcin Kowalczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu Małgorzata Sobkiewicz oraz Sołtys Brzezia - Krystyna Wyporek.
Oliwia Bieda
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INWESTYCJE
Spacerowicze w Brzeziu mogą czuć się
bezpieczniej
W miejscowości Brzezie, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła zrobiło się bezpieczniej. Stało się tak za sprawą zrealizowanego zadania,
którego celem było zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej.
W miejscu tym tłuczniowe pobocze zastąpione zostało kostką brukową.
Jest to dość ruchliwe miejsce zwłaszcza w niedzielę oraz święta, a wąska i kręta droga ogranicza widzenie kierowców. Teraz jednak spacerujący
do i z kościoła mogą czuć się bezpieczniej.
Inwestycja wykonana ze środków własnych Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda

Boisko wielofunkcyjne w budowie
Piękna, jesienna pogoda sprzyja realizacji inwestycji. W trakcie budowy
jest wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z placem zabaw dla dzieci na tzw. Błoniach w Łysokaniach. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Wójtem a Wykonawcą do 18 czerwca przyszłego roku w miejscu tym
powstać ma boisko do uprawiania m.in. takich sportów jak: piłka nożna,
piłka ręczna, koszykówka, siatkówka i tenis ziemny.
Na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej
podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne” Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 800
tys. złotych.
Prace realizowane są przez firmę Hardes Sc. A. Krężołek, R. Redzisz.
Oliwia Bieda

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej
energii Małopolski”
Szanowni Państwo,
Przekazujemy kilka informacji na temat bieżących działań związanych
z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
Przetarg
18.08.2020 ostatecznie wybrano wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich
gmin w ramach przedmiotowego projektu. 19.08.2020 przesłano do prezesa UZP całą dokumentację przetargową z postępowania, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie
umów z wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Termin
zakończenia kontroli był już trzykrotnie wydłużany. UZP prosił o udzielenie
dodatkowych informacji i wyjaśnień. Na pisma z 3.09.2020 r., 21.09.2020 r.,
oraz 9.10.2020 r. udzielono odpowiedzi, a 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia. Na dzień 27 listopada br.,
zaplanowano zawarcie umów z wybranymi w ramach postępowania przetargowego trzema wykonawcami.
Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon
– złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem
tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Przed
przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z 31
sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Rozprawa przed
Sadem Okręgowym w Krakowie odbędzie się dn. 1 grudnia 2020 r. Zakładamy, że następstwem tego będzie podpisanie umów z wykonawcami.
Wkład własny mieszkańca
Na podstawie formularzy ofertowych i cen w nich zawartych dla poszczególnych instalacji, ustalono optymalny dla mieszkańca i gmin procentowy
poziom wkładu własnego – jest to wkład 48% liczony od wartości brutto danej instalacji. Nie dotyczy on wartości ubezpieczenia instalacji, które
w ocenie Lidera powinno stanowić przedmiot odrębnego zobowiązania.
Aktualizacja list mieszkańców
W związku z wydłużeniem procesu inwestycyjnego konieczna staje się aktualizacja listy mieszkańców, z finalnymi danymi technicznymi instalacji i ich
ostatecznej liczby, aby dane te były następnie przekazane Wykonawcy.
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INWESTYCJE
Pogoda sprzyja budowie kompleksu rekreacyjnego
Trwa budowa kompleksu rekreacyjnego przy żwirowni w Kłaju/Targowisku. Postęp prac widać w szczególności na budynku, gdzie znajdować będą
się przebieralnie i toalety. Również brzeg jeziora został już wyrównany pod budowę plaży. Ucieszyć oczy (póki co) mogą także miłośnicy łowienia ryb,
ponieważ są już gotowe stanowiska do wędkowania. Niewiele pracy wymagają natomiast place zabaw, siłownia zewnętrzna, miasteczko rowerowe
oraz park linowy. Park tematyczny o „układzie słonecznym” czeka jedynie na swoje skamieniałe planety, a park sensoryczny „ścieżka traw” na wiosnę,
gdy natura obudzi się do życia.
Na realizację tego dużego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała równie duże dofinasowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 milionów złotych.
Prawdopodobne otwarcie obiektu przewiduje się na sezon letni 2021.
Postęp prac najlepiej odzwierciadlają zdjęcia.
Oliwia Bieda
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INWESTYCJE
Trwa budowa sali gimnastycznej
w Grodkowicach
W Grodkowicach przy Szkole Podstawowej trwają prace przy budowie
sali gimnastycznej, która docelowo ma służyć uczniom i lokalnej
społeczności.

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć
dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą
Kłaj.
Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
• zarejestrowana jest działalność gospodarcza;

Obiekt będzie przeznaczony do uprawiania takich dyscyplin jak m.in.:
koszykówka, piłka nożna, gimnastyka, piłka siatkowa.

• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalno-

Projekt przewiduje również wyposażenie obiektu. Nie zabraknie więc
skrzyń, kozłów, odskoczni, równoważni czy ławeczek.

Magdalena Lasek

ści gospodarczej.

Oliwia Bieda

Powstaje boisko przy Szkole
Podstawowej w Szarowie
W trakcie realizacji jest inwestycja, której celem jest budowa boiska przy
Szkole Podstawowej w Szarowie.
Po zakończeniu prac boisko będzie nie tylko przebudowane ale również
rozbudowane, a stary asfalt zastąpiony zostanie poliuretanową nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego wraz z energooszczędnym oświetleniem LEDowym.
Boisko wielofunkcyjne będzie składało się z boiska głównego przezna-

„Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza w gminie Kłaj,
poprzez wymianę kotłów węglowych
na źródła ciepła zasilane gazem
i biomasą etap II”
Mamy bardzo dobre wieści dla Mieszkańców Gminy. W najbliższych
dniach Wójt Gminy Kłaj podpisze z Urzędem Marszałkowskim umowę
o dofinansowanie projektów pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE:
2 800 282,84 zł.
Wszystkich Mieszkańców, którzy zostali zaproszeni do podpisania umowy
o dofinansowanie informujemy, iż przedmiotowa umowa zawierać będzie
wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć
dotację.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą
o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj!
Zasłoń usta i nos, weź swój długopis. Za utrudnienia przepraszamy, jednak
zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.
Osoby, które nie zostały zaproszone na najbliższy termin prosimy o cierpliwość. Sukcesywnie będziemy podpisywać umowy z kolejnymi mieszkańcami według planu zrealizowania inwestycji z wniosku o dofinansowanie.
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czonego do gry w piłkę ręczną wraz ze strefą bezpieczną, na którym
dodatkowymi liniami i kolorami zostaną wyznaczone dwa boiska do gry
w koszykówkę. Przewidziano również dwa boiska do siatkówki i jedno do tenisa oraz 5 metrowe piłkochwyty. Całość zostanie ogrodzona siatką o wysokości 4 metrów.
Prace realizowane są przez firmę Alpha Consulting Krystyna Gawlik, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę.
Oliwia Bieda
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SPOŁECZEŃSTWO
Poznajmy Mieszkańców Gminy
Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy
Rodowity mieszkaniec Szarowa, człowiek przedsiębiorczy, profesjonalista w swoje profesji. Wielkiego serca i oddania dla spraw lokalnych, społeczny
działacz, inicjator wielu przedsięwzięć na rzecz Mieszkańców Gminy Kłaj
i małej Ojczyzny Szarowa oraz Dąbrowy. Człowiek wielkiej wiary i bardzo pozytywnej oceny o zaangażowaniu i oddaniu Mieszkańcom w dzieło budowy
kościoła parafialnego.
Sylwester Skoczek o sobie!
- Lubię… w ciszy i spokoju oddać się ciekawej lekturze.
- Niemożliwe… ostatnie wydarzenia budzą refleksje, że lista rzeczy niemożliwych przestaje być zamkniętym katalogiem.
- Moim bohaterem jest… trudno wskazać, bo nie zamykam się na wzorcach
jednej osobowości, ale pamiętam swoich pierwszych bohaterów, z którymi spędziłem dzieciństwo to Klos i Bruner. Nadal do nich wracam, tym
samym powracając do dziecięcych ideałów, choć teraz podziwiam tylko grę
kultowych aktorów.
- Uwielbiam… zwiedzać ciekawe miejsca i podziwiać piękno naszego kraju z perspektywy kasku motocyklowego.
- Zapominam… wrócić na czas (z powodu - jak powyżej).
- Radość… z upływem lat nauczyłem się ją czerpać z prozaicznych rzeczy, bo pomaga zachować pogodę ducha.
- Kiedyś… staram się tam nie zaglądać, choć pielęgnuje doświadczenie, które kiedyś zdobyłem.
- Ksiądz kanonik Adam Kozłowski... poprzez otwartość i skuteczność działania „odmienił oblicze” parafii .
- Wolny czas... od jakiegoś czasu stan trudny do osiągnięcia.
- Szarów... miejsce urodzenia, dorastania, funkcjonowania i pewnie spoczynku – w jakimś sensie całe życie.
- Słońce… lubię choć wolę przez teleskop popatrzeć, podziwiać i odkrywać tajemnice księżyca.
- Parafia Szarowsko–Dąbrowska… synonim mojej tożsamości, bo: Mama z Dąbrowy, Tata z Szarowa, mieszkałem i tu, i tu wiec
granice się dawno zatarły.
- Inspiruje mnie… kosmos, bo osobiście oglądany pozwala nabrać dystansu do problemów dnia codziennego. Artefakty,
stare treści i historie religii.
- Najczęściej wspominam… ogród i sad u babci w Dąbrowie, gdzie przeżywałem zabawy w dorosłość.
- Nigdy… nie mówię nigdy.
- Na bezludną wyspę… nie z własnej woli, bo za bardzo jestem „stadne zwierzę”, a jak już to wystarczy działający telefon
komórkowy, bo w obecnych czasach resztę mogą dostarczą Chińczycy.
- Cuda… jeszcze ich nie doświadczyłem .
- Dziękuję… traktowane jest to jak przekleństwo, ale dziękuje, że żyję w ciekawych czasach i mogę się realizować.
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SPOŁECZEŃSTWO
Zakończenie roku 35-lecia Naszej Parafii, w roku 100 urodzin Jana Pawła II
22 października w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika odprawiona została Msza Święta na zakończenie 35-lecia Szarowsko – Dąbrowskiej Parafii oraz roku 100 urodzin Św. Jana Pawła II. Nabożeństwo odprawił Ksiądz Proboszcz Kanonik Adam Kozłowski,
który przeniósł zebranych 35 lat wstecz do dnia, kiedy podjęto decyzję o budowie. Wzruszającymi słowami, pełnymi wdzięczności podziękował nie tylko osobom najbardziej zaangażowanym w budowę, ale i wszystkim parafianom.
Podczas Eucharystii poświęcona została drewniana figura Św. Jana Pawła II wykonana przez artystę Pana Piotra Rusaka. Za swoją artystyczną pracę, zaangażowanie Pan Piotr
otrzymał od Parafii z rąk Księdza Proboszcza „Złote dłuto dla Pierwszego Rzeźbiarza Parafii”.
Liturgia stała się także niepowtarzalną okazją do wręczenia „Złotych Medali Świętego Jana Pawła II – Zasłużony dla Kościoła”, którymi odznaczeni zostali Pan Bogusław Iwulski i Pan Sylwester
Skoczek (decyzją JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, po rekomendacji Księdza Proboszcza Adama Kozłowskiego). Panowie bardzo aktywnie przyczynili się do tego,
że nowy kościół, i cała infrastruktura wokół (plebania, cmentarz, parking, obejście kościoła)
niczym nie przypomina tego sprzed 35 lat.
Obaj Panowie odznaczeni podsumowali te 35 lat jednym zdaniem: „Panu Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”.
Oliwia Bieda
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INFORMACJE
„Kompetencje dla Branży Turystycznej
i sektora żywności wysokiej jakości"
MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn.
„Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania,
rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych
przedsiębiorstw".
Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą
na terenie całej Polski.
Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31
marca 2021 r.
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. sektora żywności wysokiej jakości, mających
na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących
obszarach tematycznych:
1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach
pandemii;
4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.
Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub
subwencji) przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.
Zgodnie z art. 54 § 1 k.k.s. "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania,
nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie".
Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami oraz broszurą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów pomocną
do ich wypełnienia znajdują się na stronie internetowej: www.klaj.pl.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek

Akcja zbierania nakrętek trwa!
Teraz wrzucamy od i do serca!
Serce na nakrętki, choć nie bije i jest ze stali, to ma wielką moc- moc
pomagania!
Czerwony pojemnik w kształcie serca stanął przy budynku Urzędu Gminy
w Kłaju. Jakie jest jego przeznaczenie? Stalowe serce docelowo ma zostać
wypełnione plastikowymi nakrętkami. Te natomiast zostaną sprzedane,
a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na konto fundacji zajmującej się zbieraniem środków na leczenie chorych dzieci.
Jest to kontynuacja akcji realizowanej w gminie Kłaj od kilku lat. Każdego roku, wspólnymi siłami Mieszkańców gminy Kłaj udawało się uzbierać
przeszło 3 tony plastikowych nakrętek. Z każdym transportem przybywa ilości zarówno zakątek, jak i osób je zabierających. Dalego też musimy
to kontynuować. Teraz jednak pojemniki w budynku UG zastąpiło wielkie
serducho. Przypominamy także, że nakrętki można zostawiać w placówkach oświatowych, które do tej pory uczestniczyły w akacji zabierania.
Serdecznie dziękujemy ZPU „Siemdaj” Jakub Wojas, za okazanie serca dla serca i ofiarowanie części środków na zakup pojemnika. Pański bezinteresowny gest jest dowodem na to, że jest Pan najlepszy!
Pierwsze nakrętki wrzucili już gospodarz gminy oraz sponsor serduszka,
teraz pora na Was! Niech serce po brzegi wypełni się plastikiem!
Zrób zdjęcie lub nagraj filmik jak „dorzucasz się do serca”, opublikuj
go na Instagramie i oznacz @gminaklaj ! Zarazimy innych pomaganiem!

Informacja dotycząca
kontroli podatkowej
Szanowni Podatnicy Gminy Kłaj,
W związku z planowaną w roku 2021 na podstawie art. 281 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1325 ze zm./ kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI wskazanej ustawy), obejmującej podstawę opodatkowania
(powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wartość
budowli) Wójt Gminy Kłaj zwraca się z prośbą do podatników prowadzących działalność gospodarczą o zaktualizowanie powierzchni użytkowej
posiadanych budynków lub ich części, gruntów oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji lub
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem
faktycznym.

Niestety nie możemy dalej pomagać zbierając baterie, stąd bardzo prosimy
o niewrzucanie do pojemnika przed Urzędem Gminy tego odpadu. Zużyte
baterie już wkrótce będzie można oddawać na PSZOKU (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnej).
Większe ilości nakrętek natomiast zamiast wrzucać do serca można zostawić w związanym worku przed wejściem do budynku Urzędu Gminy od
ulicy Płachcińskiego.
Oliwia Bieda

Wójt Gminy informuje także, biorąc pod uwagę brzmienie art. 70 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ
podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej (określającej) zobowiązanie podatkowe, należny podatek za okres 5 lat wstecz.
Wskazuje się również, że ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny
skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 19) w Tytule I, dziale II (Część
szczególna), Rozdziale 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
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INFORMACJE
Jak skorzystać z pomocy udzielanej
w ramach programu Wspieraj Seniora
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej
w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.
1. Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu.
Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np.
w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień
lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres
usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym
(np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).
2. Jak długo realizowany jest program?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
3. Kto realizuje program w Twojej gminie?
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej
w Twojej gminie.
4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały
się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie
pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak
możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu,
czyli decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać
osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy
specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach
programu nie zależy od kryterium dochodowego.
5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed
dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie
ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc
w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzeniu psa,
są nieodpłatne.
6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
§ Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę
i godzinę kiedy dzwoniłeś.
§ Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
§ Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc
do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej
Aplikacji Statystycznej
KROK 2.
§ Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicz-
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nie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię.
Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc.
Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
§ Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
§ W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.
KROK 3.
§ Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej,
podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
§ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj
dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
KROK 4.
§ Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj
rękawiczek jednorazowych.
PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są
nieodpłatne!
7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy.
Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników gops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych
i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym,
zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami,
harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
8. Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek
pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.
9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej,
żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc
może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak
w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.
Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu - ośrodek pomocy społecznej - odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.
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INFORMACJE
Poznaj swoje możliwości zawodowe –
weź udział w bezpłatnym projekcie
DLA KOGO?
Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się
na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą
Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
w Polsce.

Zaangażowanie 11 MBOT i żołnierzy
z powiatu wielickiego
Od 257 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W chwili obecnej razem z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady
Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego:

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem projektu Wróć z POWERem wypełniając ankietę na stronie projektu.

• działamy w 37 szpitalach na terenie Małopolski wspierając:

CO?

• informatyczną bazę danych w obszarze posiadanych przez szpitali łóżek
covidowych;

Bezpłatne usługi:
• doradztwo zawodowe - doradca zawodowy pomaga zidentyfikować
posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary, które
warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce
oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak, by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;

• pobieramy wymazy w 15 szpitalach, średnio ponad 1500 wymazów dziennie;

• konsultacje - konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń,
kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);

• wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne;

• usługi specjalistyczne - doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne;

• mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;

• wspieramy 61 komisariatów Policji monitorując wspólnie z policjantami osoby objęte kwarantanną, od połowy października sprawdzono już
niemal 195 000 adresów, ponad 10 000 adresów dziennie.

• tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.;

• działamy na rzecz Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa małopolskiego.

• punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić
wnioski/formularze do innych instytucji/projektów, itp.;

• rozwozimy obiady w ramach akcji „Obiad dla bohatera” oraz utrzymujemy kontakt z 33 weteranami walk o wolną Polskę.

• sesje mastermind - sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją
do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także
motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.
GDZIE?
Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.
Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.
Telefon: 515-995-474, 12 619 84 57
e-mail: powroty@wup-krakow.pl
Więcej informacji na stronie: www.pociagdokariery.pl/powroty

Łącznie w całość przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad pół tysiąca żołnierzy.
Zaangażowanie 11 MBOT w powiecie wielickim:
- wydzielamy 1 żołnierza do współpracy z Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w m. Kraków;
- wydzielamy 6 żołnierzy OT do monitorowania kwarantanny we współpracy z Policją z powiatu wielickiego - 3 komisariaty;
- w 11 MBOT służy 26 żołnierzy OT z powiatu wielickiego.
mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"
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INFORMACJE
77. rocznica wielkiej wsypy w powiecie bocheńskim
Po akcji gestapo w Szarowie
W wyniku prowokacji agentów gestapo w maju 1943 r. w Szarowie Niemcy aresztowali ok. 30 osób. Działająca w tym rejonie placówka Narodowej Organizacji Wojskowej Obwodu 20 w powiecie bocheńskim (po scaleniu „Węgorz” w obwodzie „Wieloryb” AK) również poniosła straty w postaci kilku aresztowanych
członków organizacji. Niemcom nie udało się jednak złamać lokalnego ducha oporu. „Dwudziestka” rozwijała się kadrowo, dysponowała bronią pozostałą
po żołnierzach poległych w Puszczy Niepołomickiej we wrześniu 1939 r., a także pozyskiwała ją rozbrajając Niemców bądź granatowych policjantów.
W zasobach miała również karabiny ze stanu byłego związku strzeleckiego w Dąbrowie. Konspiratorzy przechowywali uzbrojenie m.in. w grobowcu rodziny dowódcy miejscowego podziemia ppor. Mieczysława Wójcika „Mirskiego” na cmentarzu w Brzeziu, a także w przemyślnie skonstruowanych skrytkach
na posesjach, np. u Leona Kołosa „Lecha” w Szczytnikach czy Bronisława Kaczmarczyka w Dąbrowie. Lokalne podziemie posiadało również swoją służbę
sanitarną. Kierownik młyna w Brzeziu, Turula, udostępnił pomieszczenie na przeprowadzenie kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aplikacji zastrzyków, stawiania baniek itd., w którym wzięło udział 10 młodych kobiet.
Klasztor ss. Benedyktynek w Staniątkach
Do obwodu „20”, w zabudowania staniąteckiego klasztoru sióstr Benedyktynek przeniesiona została drukarnia biuletynu Podokręgu NOW Kraków-Zewnętrzny. Periodyk redagował szef Wydziału Propagandy Podokręgu Stanisław Waś „Przybylski”, a drukowali go Józef Adamowski „Wiśniewski”,
Antoni Ciastoń „Aliant” (wszyscy ze Staniątek) oraz przesiedleńcy z poznańskiego – Jerzy Kozanecki i Tadeusz Kawalerski. W lipcu 1943 r. do klasztoru wkroczyli policjanci i dokonali rewizji. Szukali radioodbiornika, który ponoć miał posiadać i tu przechowywać ogrodnik gospodarstwa klasztornego. Przeszukujący nie znaleźli aparatu. Nie natrafili również na urządzenia drukarskie, gdyż na szczęście miesiąc wcześniej drukarnia została przeniesiona do Stanisławic.
Gestapo robi swoje
Minęło pół roku od majowych aresztowań w Szarowie. Chłopcy z „dwudziestki” pozostający na wolności powracali do domów. Możliwe, że ich czujność
uśpiło postępowanie Niemców, którzy jakby stracili zainteresowanie podziemiem na tym terenie. Jak się jednak wkrótce okazało, była to tylko pozorna bierność okupanta. Gestapo kontynuowało rozpracowywanie „dwudziestki”, wykorzystując zeznania jednego z aresztowanych w maju 1943 r. oraz informacje
pozyskiwane od konfidentów i agentów. W Szarowie mogli liczyć m.in. na staniątczankę Adelę Migas, która w organizacji uchodziła za wtyczkę w gestapo,
a faktycznie pracowała dla Niemców. Do Szarowa i pobliskich miejscowości przyjeżdżał również Ryszard Karolewski vel Zając – kolega Adeli „po fachu”.
Należał do krakowskiej grupy konfidenckiej Romana Słani. W listopadzie gestapowcy mieli już sporą wiedzę o „dwudziestce”. Znali adresy chłopaków, ich
zwyczaje, przywary, pseudonimy, funkcje pełnione w organizacji, miejsca zatrudnienia, spotkań i przechowywania broni.
11 listopada 1943 r. członkowie NOW z obwodów „20” i „30” powiatu bocheńskiego przeprowadzili akcję ekspropriacyjną na urzędy gminy, poczty i skarbowy w Brzesku. Poza gotówką, łupem organizacji stały się m.in. czyste druki kart rozpoznawczych (kenkart), a także wykazy zobowiązań kontyngentowych
miejscowej ludności. Niewykluczone, że to wydarzenie stało się bezpośrednią przyczyną przyspieszenia aresztowań.
Prowokacja Adeli
Na 20 listopada 1943 r. do domku zamieszkanego przez Migasów w Szarowie, położonego tuż przy torach kolejowych, zostali zaproszeni przez Adelę szef
wydziału propagandy „Przybylski” oraz były szef dywersji i sabotażu por. Gustaw Rachwalski vel Rafalski „Wodzicki”, a od września szef kontrwywiadu w Podokręgu. Przyszedł tylko Waś, gdyż „Wodzickiego” zatrzymały sprawy w Kłaju. Przed północą dom Migasów został otoczony przez niemieckich żandarmów.
Aresztowali „Przybylskiego” i – wyłącznie dla pozorów – Adelę, która wkrótce została „zwolniona” z aresztu. Żandarmi po zatrzymaniu Wasia nie opuścili od
razu domostwa Migasów. Odjechali dopiero nad ranem, bo wiedzieli od Adeli, że jeżeli umawiała się z „Wodzickim”, to zawsze czekali na siebie do skutku.
Tym razem Rachwalski na spotkanie jednak nie przybył. Migasówna uczestniczyła bezpośrednio jeszcze w kilku innych aresztowaniach na terenie „20”.
Obława i aresztowania
22 listopada. W Kłaju z inicjatywy Tadeusza Migasa „Silnickiego” – kierownika organizacyjnego w Podokręgu – odbywała się odprawa z udziałem osób
funkcyjnych z lokalnej struktury NOW. Wśród omawianych tematów było aresztowanie „Przybylskiego”. Około północy dom okrążyli Niemcy. W domu zgasło światło i konspiratorzy rzucili się do ucieczki. „Wodzicki” uciekając skierował się do Stefana Kołosa „Lecha” w Szczytnikach. Miał szczęście, że dotarł tam
dopiero po siódmej, gdyż Niemcy przyszli po „Lecha” o szóstej.
Od wczesnych godzin rannych 23 listopada przeprowadzano aresztowania w Staniątkach. Siostra Albina Recława Szapkówna – benedyktynka, która w czasie wojny pełniła służbę przy klasztornej furcie i prowadziła skrupulatne notatki o zaobserwowanych wydarzeniach – zapisała w notesie: „23 XI 1943
(wtorek) Rano w czasie Mszy Świętej przyjechało gestapo …”. W kościele nagle zamilkły organy. Gestapowcy aresztowali organistę Czesława Cebulę, który
przez wiele miesięcy na chórze organizował konspiracyjne zebrania. Z dwunastu aresztowanych staniątczan zwolniono jednego.
W okolicy trwała obława. Edward Węglarz „Zawieja” i Kazimierz Wajda „Sękowszczak” z sekcji dywersji i sabotażu byli na liście osób do aresztowania w Dąbrowie, ale Niemcy nie zastali ich w domu. Kiedy nad ranem wracali z poprawin wesela i zorientowali się, że we wsi jest gestapo i żandarmeria, skryli się
w rowie. Niestety spożyty alkohol zrobił swoje. Jeden z nich zaczął wygrażać Niemcom, w efekcie czego obaj zostali wylegitymowani i zatrzymani. Również rano kilku żandarmów wpadło do domu Bronisława Kaczmarczyka i aresztowali go, a pozostali od razu udali się do stodoły, gdzie znaleźli magazyn
broni. Władysław Kościółek „Michno” nad ranem dowoził akuszerkę do rodzącej żony. Gestapo nie pozwoliło Kościółkowi wejść do domu i się pożegnać.
Zatrzymano również kierownika szarowskiej farbiarni Jana Ptaka.
W Szarowie aresztowani zostali ci, którym udało się tego uniknąć w maju – Tadeusz Wajda, Mieczysław Włodek i Franciszek Włodek.
Aresztowania objęły także mieszkańców Brzezia. Mieczysław Zawadzki „Kleryk”, kolporter prasy podziemnej, tej nocy nie przebywał w miejscu zamieszkania. W tej sytuacji Niemcy aresztowali jego braci Stefana i Eugeniusza. „Kleryk” został zastrzelony na początku stycznia 1944 r. w Staniątkach przez bahnschutzów. Przebywał wtedy u swojej koleżanki, gdy Niemcy szukali sprawców kradzieży węgla z transportu kolejowego. Chłopak miał mocne papiery,
nie zajmował się okradaniem pociągów, ale nie wytrzymał nerwowo i zaczął uciekać. Kule dosięgły go, gdy forsował ogrodzenie posesji. „Mirski” nocował
wtedy u Stefanii Prochwicz, szefowej służby sanitarnej. Gdy zorientował się, że Niemcy dobijają się do domu, postanowił z przeładowanym pistoletem poczekać na rozwój sytuacji. Mógł podjąć próbę ucieczki przez okno, ale nie miał pewności, czy dom nie jest obstawiony. Poza tym los Prochwiczówny byłby
przesądzony. Na szczęście Niemcom chodziło o dom Jakuczków. Zmusili siostrę Stefanii, aby im go wskazała. Mariana Jakuczka „Junaka” nie zastali jednak
w domu. Zabrali jego siostrę Stanisławę. Jakuczkówna w więzieniu przy Montelupich pracowała w kuchni z ciężarną Julią Rodak ze Staniątek, aresztowaną
wraz z mężem w marcu 1943 r. Eugeniusz Szewczyk „Kropelka” (AK) na swoje szczęście też już nie sypiał w swoim domu.
W Podłężu Niemcy aresztowali 17 członków organizacji. W aresztowaniach uczestniczył komendant posterunku policji granatowej w Niepołomicach Jan
Ratajczak.
Aresztowano również osoby w Gruszkach (Juliana Jędrasa), Łysokaniach (Władysława Rybkę), Targowisku (Władysława Samka), Cichawie, Gdowie, Zakrzowie – łącznie ponad 40 osób.
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Egzekucje
Losy aresztowanych potoczyły się tragicznie. Konspiratorzy stali się zakładnikami skazanymi na karę śmierci i byli sukcesywnie rozstrzeliwani w masowych
egzekucjach w odwetach za zamachy na „dzieło odbudowy” w Generalnej Guberni. Wielu z nich zginęło 2 lutego 1944 r. Był to odwet za zamach krakowskiego „Kedywu” AK dokonany na odcinku kolejowym Podłęże-Grodkowice w Puszczy Niepołomickiej 29 stycznia 1944 r. na pociąg, którym miał jechać
Generalny Gubernator Hans Frank. Zostali rozstrzelani przy wiadukcie kolejowym w Staniątkach.
Po wyzwoleniu wspomnianych terenów nie wszyscy z lokalnej społeczności w pełni mogli cieszyć się upragnionym odejściem okupanta. Wielu straciło swoich bliskich, znajomych lub nie znało ich losów. Bardziej świadomym towarzyszyła niepewność jutra. Atmosferę tamtych dni wymownie obrazuje
zapisek siostry Albiny: „21 I 1945 (niedziela) Przyszli bolszewicy już od rana, a może i w nocy. Było trochę strzelaniny, bo Niemcy się też jeszcze plątali.
Na pierwszej Mszy św. było bardzo mało ludzi. Suma też była tylko cichą Mszą św. Ani organy nie grały, ani ludzie nie śpiewali…”.
Wojciech Wójcik
wojcik.wojciech@interia.eu

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost
liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów, m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych
z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom
kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Główne przekazy tegorocznej kampanii
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla.
Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są
najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii).
Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym
narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie
może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
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• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien
i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że
ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
Więcej informacji: www.gov.pl

Podziękowanie
W imieniu moim i najbliższej rodziny pragnę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali w tych trudnych dla mnie chwilach
po stracie mamy.
Bardzo dziękuje za wyrazy współczucia Panu Wójtowi -Zbigniewowi Strączek, Pracownikom Urzędu Gminy oraz Koleżankom
i Kolegom z UTW i Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja. Dziękuje.
Maria Chyl
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„Szkoła do Hymnu” 2020
Już po raz kolejny Przedszkole w Kłaju włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, aby przed Narodowym
Świętem Niepodległości 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11
zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”.
Dzieci recytowały również wiersze: „Kto ty jesteś?”, „Barwy ojczyste”, „Znak”.
Przedszkolaki wykonały także improwizację taneczną z flagami Polski oraz słuchały piosenek patriotycznych. W ten sposób dzieci włączyły się
we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.
Anna Chwastek
Krystyna Jędrzejczyk

Światowy Dzień
Rzucania Palenia Tytoniu
Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, który przypada 19 listopada, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Kłaju przystąpiły
do akcji, której celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego na zdrowie człowieka. Tego dnia w grupie 6-latków odbyły się
zajęcia podczas których przedszkolaki dowiedziały się, jaki negatywny
wpływ palenie papierosów ma na zdrowie człowieka.
Dzieci dowiedziały się także, jak wiele trujących substancji zawiera dym
papierosowy i sam papieros oraz co to jest palenie bierne. Duże wrażenie
wywarła na dzieciach projekcja bajki edukacyjnej z serii
Było sobie życie – "Wojna toksyn”, która szczegółowo zobrazowała najmłodszym, jak dym tytoniowy wnika do organizmu człowieka i jak wygląda jego walka z tą trucizną.
Na zakończenie akcji 6-latki wykonały prace plastyczne ukazujące szkodliwość dymu papierosowego na zdrowie człowieka.
Anna Chwastek
Anna Wiśniewska

Odłóż telefon i żyj!
W ramach kampanii ogólnopolskiej „Odłóż telefon i żyj!” uczniowie klasy
6a Szkoły Podstawowej w Kłaju wraz z wychowawcą oraz nauczycielem
Szkoły Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
wzięli czynny udział w przedsięwzięciu w dniu 24.10.2020 r.
Akcja „Odłóż telefon i żyj!” jest elementem kampanii edukacyjnej i polegała na wymalowaniu napisu: „Odłóż telefon i żyj!” na chodniku przy przejściu dla pieszych przy szkole.

Pasowanie
na Przedszkolaka w Dąbrowie

Iwona Nowak - wych. 6a

23 października br. w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie odbyło się pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci z grupy Motylków zostały
tego dnia oficjalnie przyjęte do grona Przedszkolaków.
Nasi Milusińscy tego dnia przedstawili, w obecności Pani Dyrektor Jadwigi Kluz, krótki program artystyczny. Był śpiew, taniec i zabawa. Po uroczystym pasowaniu każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom.
Radości było co niemiara.
Joanna Hull
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Przedszkolaki z Targowiska świętowały Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki
11 listopada
„Co to jest niepodległość?
Teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła:
To polski dom, polska szkoła!
Co to jest niepodległość?
Teraz wiem już na pewno”.
10 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Targowisku wraz z wychowawczyniami i panią Dyrektor Patrycją
Winzer udały się pod Pomnik Niepodległości w Targowisku.
Swoją patriotyczną postawą przedszkolaki pokazały przynależność
do kraju i miłość do swojej Ojczyzny. Natomiast odśpiewaniem Hymnu Polski i złożeniem kwiatów podkreślono wyjątkowy charakter tego dnia.
Anna Kukieła
Oliwia Bieda
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Dzieci sześcioletnie z Przedszkola Samorządowego w Kłaju realizują
program "Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki", którego celem jest
propagowanie zdrowej diety wśród dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy o mięsie drobiowym pochodzącym z ekologicznych gospodarstw rolnych.
Anna Wiśniewska
Anna Chwastek
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Turniej wewnętrzny Szachownicy z okazji Święta Niepodległości
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym uczniom i trenerowi Kacprowi za niezapomnianą atmosferę jaka towarzyszyła 11 listopada w dwóch turniejach wewnętrznych online z okazji Święta Niepodległości.
Turnieje na kanale Twitch oraz ChessTV oglądało blisko 200 osób. O godz. 10.00 rozpoczęliśmy turniej w systemie tzw. Areny, w której wzięło udział, aż 41
naszych uczniów!
Na podium w Arenie uplasowali się:
1. Tobiasz Walasik
2. Jerzy Laskowicz
3. Mateusz Cabaj
Klasyfikacja żeńska Areny:
1. Karolina Serafin
2. Emilia Babraj
3. Natalia Wanat
O godz. 11.45 przygotowaliśmy turniej systemem Szwajcarskim, w którym 30 naszych uczniów rywalizowało na dystansie 7 rund, tempem 10 min.
na zawodnika!
Klasyfikacja generalna:
1. Filip Śleziak
2. Milan Chmielek
3. Karolina Serafin
Klasyfikacja żeńska:
1. Karolina Serafin
2. Kamelia Chmielek
3. Emilia Kołtun
W turnieju szwajcarskim udział wziął trener Kacper, który w ostatniej partii został pokonany przez Filipa.
Wszyscy uczestnicy dzisiejszych turniejów otrzymują pamiątkowe przypinki Szachownicy, a osoby na załączonych zdjęciach breloki szachowe ufundowane przez Partnerów naszego klubu. Upominki będą do odebrania u trenerów przy najbliższej okazji!
Kolejne turnieje już wkrótce!
Szachownica
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Zawodnik Klubu Szachownica został Mistrzem w Międzynarodowym
Turnieju "Nauka i Szachy 2020"
Milan Chmielek zdobywa pierwsze miejsce w turnieju szachowym rozgrywanym w Hotel ****Galaxy, Kraków uzyskując niesamowity
wynik 8/9 pkt.
Rok 2020 przysparza nam wiele trosk i wyzwań, ale należy tez pamiętać, że został on ogłoszony rokiem fizyki z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jedną z form uczczenia tego wydarzenia jest Międzynarodowy turniej szachowy "Nauka i szachy,
którego celem jest propagowanie nauki wśród szachistów.
Dobry występ w turnieju zaliczyli także pozostali zawodnicy klubu Szachownica: Kamelia Chmielek, Antoni Grandys i Tobiasz Walasik,
którzy pokazali, że stać ich na wygrywanie partii z wyżej notowanymi zawodnikami!
Nasi szachiści grali w dwóch grupach wiekowych: U-08 i U-12. Turniej rozgrywany był na dystansie 9 rund tempem 10+5 na zawodnika.
Wyniki:
- Milan Chmielek1 miejsce - 8/9 pkt.
- Antek Grandys 18 miejsce - 4/9 pkt.
- Tobiasz Walasik 27 miejsce 4/9 pkt.
- Kamelia Chmielek 31 miejsce 4/9 pkt.
W klasyfikacji żeńskiej Kamelia zdobyła 9 miejsce!
Szachownica
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