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ODPADY KOMUNALNE

Drogie śmieci?
A będą jeszcze droższe!
W 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost ilości przekazywanych przez mieszkańców Gminy Kłaj odpadów. W dniach od 1 lipca do 7
sierpnia br. została przeprowadzona kontrola sposobu oddawania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości objętych
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w sołectwach: Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów, Targowisko.
Sprawdzeniu podlegała zawartość kontenerów na odpady zmieszane i worków do selektywnego zbierania odpadów pod kątem struktury
i składu zgromadzonych w nich odpadów.
W wyniku kontroli stwierdzono:
- w kontenerach oprócz odpadów, które powinny się w nich znaleźć znajdowały się również odpadki z jedzenia, stare ziemniaki, buraki,
trawa, ziemia, gałęzie, trociny, kamienie, opony, płyty meblowe, gruz, całe pustaki, kafle z pieca, styropian budowlany, plastiki, puszki,
słoiki, kołpaki samochodowe, martwe zwierzęta.
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- w brązowych workach na bioodpady – odpady w woreczkach foliowych, śmieci, rozbite talerze, kamienie. Odpady biodegradowalne
w niektórych domach są oddawane w bardzo dużych ilościach. Zdarzały i nadal zdarzają się nieruchomości gdzie wystawionych jest po 30
worków co 2 tygodnie. Rekord to 79 sztuk worków w miejscowości Łysokanie. Przydomowe ogródki to nie powierzchnia wielkości łąk.
Jeżeli ktoś posiada duży ogród to powinien mieć kompostownik i tam składować np. skoszoną trawę, liście.

Przypominamy, że osoby, które zgłosiły kompostowanie
nie mogą wystawiać brązowych worków!

- brak numerów na koszach oraz domach lub bramach pozwalających na lokalizację nieruchomości w razie zgłoszeń wymiany uszkodzo-

nego kontenera lub pominięcia przy odbiorze odpadów;
- nie wycięte gałęzie, krzaki, które uniemożliwiają wjazd samochodom odbierającym odpady w wąskie ulice.
- wystawianie z jednej nieruchomości co dwa tygodnie większej ilości kontenerów niż przyjęta zasada. Przykładowo:
- przy zgłoszeniu 4 osób zamieszkałych - dwóch kontenerów o pojemności 240 l.
- przy zgłoszeniu 2 osób zamieszkałych - trzech kontenerów o pojemności 120 l.
- przy zgłoszeniu 1 osoby zamieszkałej - trzech kontenerów o pojemności 240 l i jeden 120 l.
- przy zgłoszeniu 2 osób zamieszkałych - czterech kontenerów o pojemności 120 l.

Przypominamy, że przy prawidłowej segregacji do czterech osób wystarcza pojemnik 120 l, a od 5 osób wzwyż 240 l. Oczywiście wyjątkiem
są rodziny z małym dzieckiem lub z osobą obłożnie chorą.
W przypadku gdy stwierdzono, że w kontenerze lub w workach do selektywnego zbierania odpadów znajdują się inne odpady niż wskazuje na to przeznaczenie, umieszczano naklejkę - brak segregacji. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkowały pouczeniem
i wskazaniem zasad poprawnej segregacji.
Podczas kontroli została przeprowadzona akcja uświadamiania społeczeństwa o sposobie prawidłowej segregacji śmieci. Zostały rozdane
ulotki informacyjne co wolno, a czego nie wolno wrzucać do kosza na śmieci. Kontrola wykazała, iż wiele osób nie ma w ogóle świadomości jak segregować śmieci!
Dla utrwalenia zamieszczamy poniżej informacje o prawidłowej segregacji oraz dokładne objaśnienia co powinno znaleźć się w kontenerach a co nie.
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JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

SZKŁO BEZBARWNE I KOLO-

METALE I TWORZY-

ODPADY ULEGAJĄCE

ROWE - KOLOR ZIELONY

WA SZTUCZNE – KOLOR

BIODEGRADACJI – KOLOR

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

WRZUCAJ

WRZUCAJ

WRZUCAJ

Opakowania z papieru,
karton, tekturę, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki, zeszyty,
książki, papier pakowy, torby
i worki papierowe

Butelki i słoiki po napojach
żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe
opakowania po produktów spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach
czystości i kosmetykach,
plastikowe torby, worki,
reklamówki i inne folie,
puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików

Resztki jedzenia
o konsystencji stałej,
obierki z owoców i warzyw,
skoszona trawa, opadłe
owoce i liście, rozdrobnione
gałęzie

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

Ceramiki, doniczek
fajansu, porcelany i kryształów, szkła okularowego,
szkła żaroodpornego, zniczy
z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

Butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego AGD.

Ziemi i kamieni, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, folii, plastiku, szkła,
metali, odpadów higienicznych, popiołów, płyt wiórowych materiałów skażonych
metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg
o dużym nasileniu ruchu.

WRZUCAJ

Ręczników papierowych,
zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach, papierowych
worków po nawozach,
cemencie i innych materiałów budowlanych, tapet,
artykułów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych.

SEGREGUJ ŚMIECI! Brak segregacji spowoduje wydanie decyzji podnoszącej opłatę za odbiór odpadów do
kwoty 108 zł od osoby!
NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO ROWU, LASU… - TY ZA TO ZAPŁACISZ
(SPRZĄTANIE DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI FINANSOWANE JEST Z TWOICH PODATKÓW)
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INSTRUKCJA
ODPADY ZMIESZANE - KONTENERY
Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.
Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie
Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: zawartość worków do odkurzaczy, rajstopy, środki higieniczne (podpaski, tampony,
waciki), szczoteczki do zębów, zużyte - pieluchy, ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne, niedopałki papierosów,
paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, szmatki, gąbki, żwirek z kuwety, pozostałości z zamiatania, opakowania z tworzyw sztucznych po serach i wędlinach, plastikowe bądź papierowe opakowania pokryte tłuszczem, resztki pozostałe
z obróbki mięsa, zabrudzona folia aluminiowa, mokry papier, pergamin po pieczeniu.
Nie oznacza to jednak, że do tych odpadów mogą trafić wszystkie inne, które sprawiają nam w segregacji kłopot.
Do śmieci zmieszanych nie zaliczają się:
- odpady biodegradowalne,
- odpady wielkogabarytowe,
- stare opony,
- zużyte świetlówki ,
- opakowania po preparatach do ochrony roślin,
- gruz (materiały budowlane).
- zużyte baterie i akumulatory,
- niewykorzystane albo przeterminowane leki oraz odpady medyczne,
- puszki po farbach lub lakierach.
Należy pamiętać, że gruz i odpady budowlane powinny być składane w specjalnie
zamawianych kontenerach. Jeżeli planujesz prace remontowe w szerszym zakresie
powstałe odpady należy zagospodarować na koszt własny lub powinna je odebrać
firma wykonująca remont.
Z kolei niesprawny sprzęt RTV oraz urządzenia gospodarstwa domowego należy oddawać
do wyznaczonych punktów lub korzystać z organizowanych przez gminę zbiórek.

Na terenie Gminy znajdują się metalowe pojemniki w kolorze zielonym i kremowym do których można wrzucać niepotrzebną odzież,
pościel, ręczniki, pluszowe zabawki, buty.

To jeden ze sposobów na pozbycie się starych niepotrzebnych tekstyliów.
Wiele osób wychodzi z założenia, że jeżeli płaci to może każdą ilość śmieci oddać, ale jest to nie w porządku do osób, które segregują
odpady w sposób prawidłowy, mają kompostowniki.
Przypominamy, że opłata za odpady jest od osoby - nie od kilogramów, a gmina ponosi koszty od zebranych kilogramów za każdy rodzaj
odpadów.

Jeżeli Mieszkańcy nie będą sumiennie segregować to w przyszłym roku Gminy nie będzie stać
na odbiór odpadów po obecnie obowiązującej stawce 27 zł od osoby.
W wyniku kontroli okazało się, że właściciele nieruchomości wykorzystywanych sezonowo w celach rekreacyjnych i ponoszący opłatę
ryczałtową roczną w wysokości 169,30 wytwarzają prawie taką samą ilość odpadów jaka powstaje na nieruchomościach zamieszkałych
całorocznie. W wielu przypadkach spowodowane jest to tym, że osoby zgłaszające pobyt sezonowy przebywają na nich przez prawie cały
rok lub sezonowo w większej ilości osób i nie ponoszą opłat adekwatnych do ilości wytwarzanych odpadów.
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Kontrola ujawniła również, że odpady wystawiane są z nieruchomości zgłoszonych jako pustostan, bo właściciel zgłosił, że nie przebywa na niej. Prawda jest zupełnie inna – podrzucane są worki w różnych miejscach, a gmina musi je uprzątnąć. W miesiącu kwietniu podczas
zbiórki gabarytów ilość zebranych odpadów na tzw. „Osiedlu Łysokanie” była większa niż w dwóch miejscowościach razem – Szarów i Dąbrowa. Osoby zgłaszające pobyt sezonowy wystawiają na takich zbiórkach opony samochodowe, dużą ilość mebli, okien, drzwi. Z tych
nieruchomości powinny trafiać na zbiórkę np. meble ogrodowe, pojedyncze sztuki mebli. Proszę nie zwozić z miejsc w których Państwo mieszkają na stałe odpadów, bo jest to nieuczciwe w stosunku do pozostałych właścicieli nieruchomości mieszkających na co dzień
na terenie gminy.
Tak wyglądała zbiórka gabarytów w kwietniu od osób przebywających na tzw. „Osiedlu Łysokanie” sezonowo lub nie płacących
w ogóle. Nieprawidłowe śmieci (te, które nie są zbierane podczas zbiórki gabarytów tj. gruz, okna i drzwi z szybami, styropian, świetlówki, kołpaki samochodowe itp.) śmieci zostały wyniesione do głównych alejek, przez co nie można było zlokalizować właściciela.
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Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych

Styczeń - lipiec
2019

Cały rok 2019

Styczeń - lipiec
2020

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
Mg Razem

Masa odebranych
odpadów komunalnych
Mg Razem

Masa odebranych
odpadów komunalnych
Mg Razem

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

714,900

1 102,02

1 068, 750

14,484

25,644

61,730

124,283

195,893

144,590

52,150

119,82

125,670

Odpady ulegające
biodegradacji

159,120

384,48

332,730

Zużyte opony

5,100

10,5

17,020

Urządzenia zawierające
freony

0,156

0,766

4,196

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne składniki

0,026

0,547

5,098

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35

0,460

0,460

6,150

Odpady wielkogabarytowe

68,060

69,680

148,230

Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Opakowania ze szkła
Szkło

W całym 2019 roku w Gminie Kłaj wyprodukowano mniej śmieci niż do lipca
2020 roku, czyli za pół roku.

Segregujesz śmieci?
Inni tego nie robią?
Zgłoś to!
Czemu masz płacić za innych?
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Błonia w Łysokaniach terenem budowy
Rozpoczęto realizację kolejnej inwestycji. Tym razem w teren budowy zamieniły się tzw. Błonia na Osiedlu w Łysokaniach.
Inwestycja przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wielofunkcyjnego boiska. Z obiektu będą mogli korzystać
m.in. miłośnicy gry w piłkę nożną i ręczną, a także ci, dla których ulubionym sportem jest koszykówka, siatkówka czy tenis ziemny.
Prace realizowane są przez firmę Hardes Sc. A. Krężołek, R. Redzisz, która na realizację inwestycji ma czas do 18 czerwca przyszłego roku.
Zadanie pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”
stało się możliwe dzięki wysokiemu dofinansowaniu w kwocie blisko 800 tys. złotych. Całość zadania natomiast kosztować będzie: 860 672,52 złotych.
Oliwia Bieda

Rozpoczęto budowę szkolnego boiska
Pogoda sprzyja realizacji kolejnych inwestycji dzięki czemu rozpoczęto budowę boiska przyszkolnego w Szarowie. Stare, zniszczone, asfaltowe
boisko zastąpi wielofunkcyjny obiekt z poliuretanową nawierzchnią.
Nowy obiekt będzie składał się z boiska głównego przeznaczonego do gry w piłkę ręczną wraz ze strefą bezpieczną. 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 i oświetlona energooszczędnym oświetleniem typu LED.
Firma Alpa Consulting, na realizację tego zdania ma czas do dnia 15 grudnia br.
Oliwia Bieda
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Blisko 600 metrów nowych dróg
Zakończono remonty tzw. dróg rolniczych. Łącznie przebudowanych
zostało 550 metrów bieżących dróg dojazdowych do pól w trzech
miejscowościach. Nawierzchnie asfaltowe położono na 230-metrowym
odcinku w Łysokaniach, 160-metrowym odcinku w Brzeziu oraz 168-metrowym odcinku w Gruszkach.
Wykonanie przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki dofinansowaniu jakiemu gmina Kłaj otrzymała z budżetu województwa związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych w wysokości: 81.251 złotych.

Nakładki asfaltowe na drogach gminnych
W miesiącu wrześniu drogowcy położyli nowe nawierzchnie asfaltowe
na dwóch drogach gminnych.
W Kłaju wyremontowany został bardzo zniszczony 168-metrowy kawałek
skrótu od ulicy Centralnej do skrzyżowania tzw. ulicy Wójtowicza z ulicą
Gradobić (w pobliżu ronda). W Brzeziu natomiast nową nawierzchnię
zyskał 400-metrowy odcinek tzw. ulicy Kościuszki od ulicy Jana Pawła przy
sklepie „OdiDo”. Całość zadania pokryto ze środków pochodzących z budżetu Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda

Oliwia Bieda

Kłaj

Brzezie

Brzezie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
Gruszki

w najbliższych dniach na terenie Gminy Kłaj będą wykonywane
oceny energetyczne w celu wymiany starych pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Oceny energetyczne wykonywane są przez firmę
Arkadiusz Kuryś z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, która działa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego (UMWM).
Audytorzy/Ankieterzy posiadają imienne legitymacje wystawione
przez UMWM. Oceny energetyczne wykonują następujące osoby:
1. Arkadiusz Kuryś – audytor
2. Mateusz Wojtecki – audytor
3. Sebastian Mamzer – audytor
4. Paweł Gortal – ankieter
Na wykonanie oceny energetycznej budynku składają się następujące
etapy:
a) Wizja lokalna/ankieta – spotkanie z właścicielem, inwentaryzacja budynku, wypełnienie ankiety i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Łysokanie

Zalecane jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (pisemnie przez właściciela). Ważne jest, żeby podczas
wizji lokalnej nie była to przypadkowa osoba, która akurat jest w domu,
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ponieważ może nie mieć wystarczającej wiedzy dotyczącej budynku lub
planowanych prac remontowych. Właściciel podpisuje się pod ankietą
inwentaryzacyjną budynku, co jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości danych.
b) Wykonanie dokumentu oceny.
c) Ze względu na stan epidemii oceny energetyczne składane są w gminie,
gdzie właściciel zapoznaje się z wynikami oceny i podpisuje się na ocenie.
d) Reklamacja/ponowna weryfikacja odbywa się poprzez zgłoszenie
reklamacji/ponownej weryfikacji w gminie. Reklamacji nie podlega obliczona moc nowego źródła ciepła.
e) Po podpisaniu umowy w gminie, mieszkaniec może przystąpić do wymiany starego pieca i instalacji zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ocenie.
W przypadku gdy w ocenie wskazane zostają zalecenie termomodernizacyjne mieszkaniec wykonuje je na własny koszt.
Uwaga: Ocena energetyczna jest bezpłatna dla mieszkańca.
Magdalena Lasek

Dąbrowa - renowacja pomników
w 20-lecie ich powstania

Czekamy na nowy samochód!
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie jeszcze w tym roku wzbogaci się
o fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Cała procedura rozpoczęła się już w styczniu od deklaracji dofinansowania zakupu samochodu przez Gminę Kłaj.
26 czerwca na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zostały oficjalnie wręczone promesy na zakup nowych
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla małopolskich jednostek OSP,
w tym dla OSP Szarów. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę - firmę MOTO-TRUCK z Kielc. Będzie to średni samochód
ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego na podwoziu firmy MAN. Nowy samochód Szarowskich strażaków, zgodnie z podpisaną
umową, ma trafić do jednostki w połowie listopada.
Finansowanie zakupu samochodu odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych w kwotach:
Gmina Kłaj - 473.300 zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 210.000 zł.

Pomnik Chrystusa Króla oraz Pomnik Pamięci zostały poddane gruntownej renowacji oraz konserwacji. Przy Pomniku Chrystusa Króla została wymieniona kostka oraz dokonano częściowo rewitalizacji placu wokół
Pomnika - w tym temacie jeszcze nie wszystko zostało zrobione, ze
względu na koszty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 100.000 zł.

Na obu Pomnikach zostały zamontowane nowe tablice informujące o historii ich powstania.

Nowy samochód wpłynie na poprawę skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych oraz w znaczący sposób poprawi komfort
i bezpieczeństwo pracy strażaków.

Koszt remontu Pomników wyniósł 15 tys. zł, które pokryła Rada Sołecka i OSP Dąbrowa, koszt wymiany kostki pokrył Urząd Gminy Kłaj.
Sołtys Dąbrowy Roman Marosz
Prezes OSP, Radny Krzysztof Hytroś
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (dotacja w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) - 100.000 zł.

Mateusz Dziedzic
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INWESTYCJE
Inwestycja w bezpieczeństwo
22 sierpnia dzięki staraniom druhów oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Kłaju oraz Fundacji „ORLEN” do jednostki OSP Łężkowice zawitał
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium.
Zakupiony samochód zastąpi obecnie używany przez jednostkę samochód marki Mercedes, który ze względu na swój wiek (42 lata), jak również ograniczone możliwości montażu coraz to nowocześniejszego sprzętu nie spełnia już wymagań, które stawiane są pojazdom pożarniczym.
Samochód marki Renault Premium 260 wyprodukowany w 2002 wyposażony jest m.in w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, linie szybkiego natarcia, wciągarkę, 4 szt. mocowań na aparaty powietrzne, które znajdują się w przedziale kabiny oraz maszt oświetleniowy. Większa pojemość skrytek
sprzętowych (niż w dotychczasowym wozie) pozwoli na umieszczenie posiadanego sprzętu w taki sposób aby w razie konieczności można było z niego w łatwy sposób skorzystać.
Nowy samochód zwiększy gwarancje bezpieczeństwa w gminie i z pewnością usprawni dojazd strażaków na miejsce zdarzenia. Jest to niewątpliwa inwestycja w bezpieczeństwo i w skuteczniejszą pomoc osobom, które tej pomocy będą potrzebować.
Samochód został zakupiony w Firmie Auto-Kris z siedzibą w Myślenicach, która prowadzi sprzedaż pojazdów pożarniczych, dzięki uzgodnieniom z właścicielem w/w udało się go dopasować do wymagań oczekiwanych przez jednostkę przed zakupem. Po spełnieniu wszelkich warunków jakie muszą spełniać
samochody pożarnicze zostanie on oficjalnie przekazany i zakwalifikowany do podziału bojowego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi, Fundacji „ORLEN” za wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Składamy również serdeczne podziękowania dla Państwa Radnych za jednogłośne podjęcie uchwały, która pozwoliła na przekazanie środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia.
W imieniu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach
Naczelnik OSP Grzegorz Matura
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SZKOŁY PO WAKACJACH
Remonty i prace wakacyjne w gminnych przedszkolach i szkołach
Jak co roku okres wakacji został wykorzystany do przeprowadzenia w przedszkolach i szkołach niezbędnych remontów oraz prac bieżących. Powrót,
po kilkumiesięcznej przerwie, dzieci i uczniów do nauczania stacjonarnego jest tym razem szczególnym wyzwaniem dla dyrektorów, którzy wprowadzając zmiany w infrastrukturze placówek, stanęli przed koniecznością kierowania się nie tylko podnoszeniem komfortu nauki i pracy, poprawą
warunków socjalnych, czy troską o poziom estetyki obiektów, ale przede wszystkim potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom
oraz pracownikom rozpoczynającym kolejny rok szkolny w warunkach trwającej cały czas epidemii koronawirusa. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które zaszły w gminnych jednostkach oświatowych w czasie wakacji.

Szkoła Podstawowa w Kłaju
Przeprowadzono remonty łazienek na parterze (dziewczęta, chłopcy i personel) i na II piętrze (klasy I-III) polegające na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, położeniu nowych płytek, montażu nowej armatury oraz częściowej wymianie starej instalacji elektrycznej. Dzięki temu zwiększona została liczba kabin i umywalek, usunięto problemy z zatykaniem się rur kanalizacyjnych, a łazienki zyskały nowoczesny wygląd nawiązujący kolorystyką
do wystroju korytarza. Wykonano remont i rozbudowano zaplecze pokoju nauczycielskiego: powstał nowy aneks kuchenny i pomieszczenie socjalne
oraz WC personelu, a pokój nauczycielski został odmalowany. To zdecydowana poprawa standardów socjalnych dla grona pedagogicznego. Dotychczasowe sale lekcyjne na parterze zaadaptowane zostały na potrzeby nowych gabinetów dla pedagoga i psychologa, które pełnić będą również funkcje sal
terapeutycznych. Przy dwóch głównych wejściach do szkoły ocieplono ściany oraz położono nowe tynki na podmurówce ścian i schodów. Niektóre sale
lekcyjne zostały odmalowane, wymalowana została część szafek uczniowskich w szatniach.

Szkoła Podstawowa w Szarowie
Przeprowadzono remont w jednej z sal budynku przedszkola: wyburzono część ściany, dzięki czemu uzyskano zwiększenie powierzchni użytkowej
dla dzieci.
W szkole podstawowej wymieniono drzwi w siedmiu salach lekcyjnych. Wyremontowano korytarz i klatkę schodową wraz z dojściem do szatni (malowanie i położenie rezimaru). Położono wykładzinę przemysłową w korytarzu na parterze i schodach na strych.
Jedną z szatni, po usunięciu metalowych przęseł, zabezpieczeniu ścian przed wilgocią i pomalowaniu przekształcono w stołówkę szkolną, aby uczniowie
korzystający z żywienia mogli spożywać posiłki na miejscu. Zamontowano również dodatkowe lampy, by doświetlić pomieszczenie. Wykonano ogrodzenie i zamontowano bramę od strony wjazdu do szkoły (po remoncie boiska szkolnego zamontowana zostanie brama z drugiej strony).
Zainstalowana została klimatyzacja w sali komputerowej.
Wykonano remont gabinetu dyrektora: nowe panele podłogowe, malowanie i wyposażenie w nowe meble. Odmalowano sekretariat szkolny i zamontowano zasłonę z pleksi zabezpieczająca przed kontaktem z osobami trzecimi. Wykonano nowe zestawy mebli do dwóch sal lekcyjnych oraz do gabinetu pedagoga i psychologa.

Szkoła Podstawowa w Targowisku
W oddziale przedszkolnym pomieszczenia zaplecza kuchennego przekształcono na łazienkę i aneks zabawowy dla dzieci przy jednej z sal, dzięki czemu dzieci uzyskały dodatkową przestrzeń do zabawy. Dotychczasowe stare i nieefektywne grzejniki wymieniono na nowe, z regulacją temperatury. Wyczyszczona i odmalowana została elewacja budynku szkoły od strony północnej oraz wykonano renowację kominów. Teraz już cała szkoła uzyskała nowy,
estetyczny wygląd. W szkole wycyklinowany i pomalowany został parkiet w sali rekreacyjnej. Gruntowny remont przeszła część instalacji c.o. w kotłowni,
a w budynku szkoły również nastąpiła częściowa wymiana grzejników. Przed szkołą wykonany został parking, co będzie znacznym ułatwieniem dla rodzi-
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SZKOŁY PO WAKACJACH
ców i interesantów odwiedzających szkołę. Zakupiono wykładziny piankowe jako wyposażenie świetlicy i sal przedszkolnych oraz, dostosowując warunki do wymogów sanitarnych, wyposażono oba budynki w dyspensery płynów dezynfekujących i podajniki ręczników papierowych.

Szkoła Podstawowa w Grodkowicach
Odnowiona została najbardziej zniszczona i zabrudzona elewacja budynku od strony wejścia do szkoły. Na schodach wejściowych do budynku dotychczasowe płytki gresowe - z licznymi ubytkami i uszkodzeniami zostały zastąpione płytami granitowymi, a nieestetyczną metalową barierkę zastąpiła nowa wykonana ze stali nierdzewnej. Przeprowadzono także renowację muru oporowego przy zejściu do szatni, która także została wymalowana. Jeżeli wejście
do szkoły jest jej wizytówką, to obecnie szkoła na pewno wywierać będzie wrażenie na wszystkich, którzy będą ją odwiedzać. W niektórych salach
lekcyjnych i na korytarzach szkolnych przeprowadzono drobne prace malarskie.

Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Korytarze szkolne zostały wymalowane, a część starych lamp wymieniona na nowe – mocniejsze, energooszczędne i estetyczne. Jasne światło i jasne
kolory nie tylko powiększyły optycznie przestrzeń wspólną szkoły, ale także pozytywnie i uspokajająco wpływają na wrażenia i emocje uczniów. Rozbudowa, częściowo zmodernizowana i podpięta do światłowodu została sieć komputerowa. Podłączenie szkoły do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej
powinno zakończyć problemy dotyczące korzystania z internetu w szkole. Przeprowadzono remont pomieszczenia na potrzeby pokoju nauczycielskiego.
W pokoju pojawiły się nowe meble i wyposażenie. To nowa jakość dla tej szkoły.

Przedszkole w Kłaju
W przedszkolu wymienione zostały grzejniki na jadalni i w pomieszczeniu gospodarczym. Jadalnia została częściowo odmalowana.

Przedszkole w Dąbrowie
W związku z planowanym rozpoczęciem budowy nowego przedszkola w Dąbrowie, w obecnym budynku przeprowadzono tylko bieżące prace mające
na celu utrzymanie odpowiednich warunków pobytu dzieci i estetyki pomieszczeń. W okresie przerwy wakacyjnej pomalowane zostały tylko zniszczone
i zabrudzone korytarze.
Kazimierz Sroka
Dyrektor GZEAS’u
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INFORMACJE
Chcieć to móc! Zdalnie też można!
Potwierdzają to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Szarowie, którzy jeszcze w czerwcu przygotowali zdalnie
akademię upamiętniającą 81. rocznicę wybuchy II wojny światowej.
1 września 1939 roku jest ważnym dniem w naszej historii. Chcemy
o nim pamiętać jak o ważnej przestrodze i cennej lekcji na przyszłość,
dlatego nie mogliśmy pozostawić tej uroczystości bez właściwej oprawy. Pandemia uniemożliwiła nam spotkania, ale znaleźliśmy pomoc
w nowoczesnej technologii. Okazało się, że młodzi artyści bardzo chętnie
podjęli wyzwanie i nie tylko przygotowali wiersze i piosenki, ale również
wymyślili jak je bezpiecznie zaprezentować. Wystarczyły zwykłe telefony
do zbudowania bazy, na której powstał rocznicowy film.
Zapraszamy do jego obejrzenia filmu na stronie: www.klaj.pl
E. Buczek, A. Gruszecka

Wspomnienie 1 września 1939 roku
81 lat temu, 1 września rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. Dziś pierwszy dzień września to czas, kiedy dzieci oraz młodzież rozpoczyna kolejny rok nauki w wolnym kraju.
Każdego roku, z tym dniu w Szarowie organizowane są uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 81 lat wstecz. Tradycją jest również to, że
obchody łączone są z inauguracją nowego roku szkolnego. Patriotyczne
uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrował Ksiądz Kanonik
Adam Kozłowski – Proboszcz Parafii Św. Stanisława BM. w Szarowie – Dąbrowie. Po Eucharystii w kościele zebrani mogli oglądnąć program artystyczny
z projekcją multimedialną wspominającą rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej. Tę lekcję historii przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Szarowie. Przygotowanym przez siebie programem podkreślili jak ważna jest pamięć i modlitwa o Bohaterach tamtych czasów, którzy w walce
o Polskę stracili życie. Po części artystycznej delegacje władz samorządowych, sołtysów i Mieszkańców Szarowa i Dąbrowy złożyli kwiaty
oraz zapalili znicze przy pomnikach Ofiar września 1939 roku w Dąbrowie,
a następnie w Szarowie. Zebrani, w zadumie i modlitwie oddali hołd Poległym, co jest powinnością każdego Polaka.
Oliwia Bieda
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INFORMACJE
Pamiętamy…
11 września 2020 r. przy mogiłach żołnierzy pomordowanych w Puszczy Niepołomickiej odbyły się, jak co roku od 29 lat, uroczystości upamiętniające
wydarzenia z września 1939 r. W bitwie na Poszynie zginęło wówczas 56 żołnierzy III batalionu 5 pułku Strzelców Podhalańskich.
W tym miejscu, naznaczonym tragedią, po powitaniu przybyłych gości przez Wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strączka, odbyła się uroczysta msza święta,
która jest stałym punktem uroczystości, z udziałem rodzin ofiar, przedstawicieli władz, Kombatantów, Stowarzyszeń, Organizacji oraz Mieszkańców okolicznych miejscowości.
Po Mszy nastąpiło wciągnięcie flagi Polski na maszt oraz odśpiewanie hymnu Polski. Oficer z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla odczytał
apel poległych, po którym oddano salwę honorową. Następnie u stóp grobów delegaci złożyli wieńce. Pomnik upamiętniający zamordowanych Podhalańczyków utonął w kwiatach. Na zakończenie uroczystości, po odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych, ksiądz Kanonik
Kazimierz Budek udzielił dyspensy i każdy mógł jak nakazuje tradycja zjeść pyszną grochówkę i porozmawiać o dawnych czasach.
Małgorzata Balik
Księżą uczestniczący w Mszy Świętej:
Ksiądz Proboszcz Stanisław Jachym z Sobolowa
Proboszcz Parafii Cikowice Ksiądz Leszek Durlak
Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek z Kłaja
Ksiądz Porucznik Zdzisław Budek z Brzeźnicy
Ksiądz Kanonik Władysław Dyrcz z Kłaja
Ksiądz Tomasz Plewa Wikariusz z Szarowa
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INFORMACJE
100% gwarancja satysfakcji
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju 3 września rozpoczął jubileuszowy
10-ty rok akademicki 2020/21. Tym razem wyjątkowo otwarcie odbyło się w plenerze na Sitowcu dzięki Nadleśnictwu w Niepołomicach.
Bardzo dziękujemy za udostępnienie nam tego obiektu. Naszym
gościem tradycyjnie była Pani Elżbieta Achinger - inicjatorka powstawania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce i ich „dobry duszek”.
Pani prezes Maria Chyl otworzyła nowy rok akademicki z następującym
przesłaniem „Każdy jeżeli chce znajdzie w UTW miejsce dla siebie. Dziękuję
zarządowi i radzie programowej za poświęcenie swojego czasu i swoich
umiejętności na rzecz UTW i wszystkim członkom, którzy dołożyli swoją
małą cegiełkę w działalność i wspierali mnie w trudnych chwilach”. Trzeba przyznać, że aktualnie trudny czas uniemożliwia normalną działalność.
Cykle wykładów będą miały zaburzony harmonogram, ze względu na brak
możliwości zgromadzeń w sali widowiskowej. Do planów realizacji wykładu jubileuszowego musimy podejść uwzględniając zmienność sytuacji.
O wszystkim będziemy studentów informować na bieżąco. Jednak
czekając na lepsze czasy robimy plany - wykładów, wyjazdów i spotkań.
Jako już bardzo dorosły Uniwersytet przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Federacji UTW w Nowym Sączu. Jest to kolejny krok na drodze rozwoju naszej
organizacji. Przypominamy, że zgłosiliśmy swój udział w międzynarodowej
spartakiadzie Uniwersytetów „Naszego Wieku” w Łazach. Na pewno każdy
znajdzie dla siebie odpowiednią kategorię: strzelanie, rzuty w dal, marsze
przełajowe i wiele innych. Trenujemy dzielnie i wrócimy z trofeami sportowymi, lub dumą z samych siebie. Relację zdamy po powrocie .
Nakreśliłam Państwu oficjalną część naszego spotkania i zarys planów,
jednak nie byłabym sobą, żeby nie zdać relacji ze wzruszeń i radości ponownego spotkania „studenciaków”. A było tak: ciepło ogniska i taneczna muzyka sławnego didżeja A. Chyl w leśnej scenerii rozgrzała serca i dusze.
Świat zawirował. Patrząc na roześmiane twarze nie sposób kolejny raz zachwycić się drzemiącą w ludziach potrzebą bycia razem. Wspólnego odkrywania i poznawania świata oraz nas samych. To wszystko czeka Nas
i Państwa, którzy o nas słyszeli, a którzy pragną do nas dołączyć w tym
nowym roku akademickim. Serdecznie zapraszamy. Pragniemy aby jak
najszybciej wszystko wróciło w utarte tory wykładów i spotkań. Świadomość, że tak naprawdę nic się nie da zaplanować na 100% wcale nas
nie demobilizuje. Działamy, kroczymy raz „truchcikiem” raz „galopem”, ale
zawsze do przodu i zawsze RAZEM ze 100% gwarancją satysfakcji.
Dorota Kosmowska

Październikowe nabory w LGD
Powiatu Wielickiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą
w Wieliczce przeprowadzi w październiku nabory wniosków z zakresu:
Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej oraz grantowe
– 1. Wzmocnienie kapitału społecznego lub Zachowanie dziedzictwa lokalnego lub Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
oraz 2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice oraz Kłaj oraz obszar
wiejski Gminy Wieliczka.
Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane
na stronie internetowej oraz wywieszone w biurze LGD na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 12 288 00 95.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

BÓG ZAPŁAĆ
„Pamięć jest wdzięcznością serca”
Św. JP II

Szczerym sercem z moją modlitwą dziękuję bardzo
– BÓG ZAPŁAĆ –
mojej kochanej wspólnocie Szarowsko – Dąbrowskiej,
Staroście Wielickiemu p. Adamowi Kociołkowi, Wójtowi p.
Zbigniewowi Strączkowi i wszystkim dobrym ludziom za dar
modlitwy i uczestnictwo w pogrzebie mojej Mamy
śp. Stefani Kozłowskiej.
Wdzięczny Syn
Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski
Proboszcz Szarowsko – Dąbrowski

Narodowe Czytanie w Kłaju czyli
"Balladyna" jakiej jeszcze nie znacie
Na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju dostępny jest film,
w którym to Mieszkańcy gminy czytają fragmenty słynnego dramatu J. Słowackiego. W tej odsłonie Narodowego Czytania staraliśmy się
przedstawić fragmenty utworu w różnej interpretacji i w różnej scenerii:
we wnętrzach, na świeżym powietrzu, nad jeziorem, w lesie, w Polsce
i poza granicami naszego kraju...
W filmie znajdziecie Państwo także informacje przybliżające sylwetkę
wybitnego kompozytora Władysława Żeleńskiego, urodzonego w pałacu w Grodkowicach (miejscowość należąca do gminy Kłaj), który na podstawie Balladyny Słowackiego skomponował operę w trzech aktach pt.
Goplana.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju dziękuje za pomoc wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była realizacja tego zamierzenia.
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Certyfikat „Placówka Aktywnie
Promująca Czytelnictwo”
w roku szkolnym 2019/2020

czytelnicze. Dzięki Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju uczniowie klas 6
uczestniczyli w Krakowskich Targach Książki.

Od stycznia 2020 roku, przez trudny czas pandemii, uczniowie, rodzice
oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie aktywnie pracowali, aby w ogólnopolskim projekcie zdobyć

- Przeprowadzono Kiermasz Taniej Książki – otrzymano dary książkowe
do biblioteki.

Certyfikat „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”
w roku szkolnym 2019/2020”.
Nasze działania zostały pozytywnie ocenione i zdobyliśmy wymarzony
dokument, wykonując wszystkie zadania obowiązkowe i dodatkowe.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem obowiązkowym, które było przepustką do realizacji projektu, było zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z ogólnej liczby zapisanych
do szkoły. Nasza Szkoła licząca 270 uczniów musiała zdobyć 135 sprawności (39 wytrwałych czytelników zdobyło 254 sprawności, czyli zadanie
wykonali na szóstkę z plusem).
Kolejnym obowiązkowym zadaniem była promocja baśni i legend. Patronką naszej Szkoły jest Św. Jadwiga Królowa związana z Krakowem.
Nasza miejscowość jest położona niedaleko Krakowa w sąsiedztwie
Puszczy Niepołomickiej, dlatego wspólnie z nauczycielami podjęłam decyzję, że nasze działania będą oparte na baśniach i legendach związanych
z Krakowem. Zaproszona mama ucznia z klasy I przeczytała legendę o smoku wawelskim. Temat nie był obcy, ponieważ wielu uczniów było koło pomnika smoka w Krakowie, dzielili się więc wrażeniami. Uczniowie odsłuchali też
na youtube inną wersję legendy, a następnie namalowali ilustracje. Podczas zabawy karnawałowo – walentynkowej część uczniów przebrała się
w bajkowe stroje. Była królowa Jadwiga, rycerz, krakowianka, damy dworu królowej.
Dzieci i ich rodzice bardzo zaangażowali się w realizację tego zadania.
Podczas nauczania zdalnego na stronie internetowej szkoły zamieszczane
były krzyżówki ortograficzne związane z bajkową fantastyką.
Teraz czas na zadania dodatkowe. Nasza szkoła aktywnie promuje czytelnictwo przez cały rok szkolny, dlatego trudno było wybrać tylko dwa zadania. Opisuję więc wszystkie przeprowadzone działania:
- Na początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły włączyli się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania – każda klasa czytała wybraną
nowelę, zgodnie z ogłoszoną listą przez Parę Prezydencką. Czytanie nowel
było poprzedzone odczytaniem listu Prezydenta Andrzeja Dudy.
- 30 września w poniedziałek w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania lekcje w naszej szkole rozpoczynałysię od głośnego czytania utworów prozatorskich. Każda klasa miała przydzielony inny
utwór - w przedszkolu panie czytały bajki, w klasach pierwszych - Cukierku,
ty łobuzie, klasy 2 i 3 przystąpiły do akcji Gang Słodziaków zorganizowanej
przez Biedronkę. Starsze klasy czytały powieści historyczne dotyczące
II wojny światowej z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
oraz I wojny światowej – ubiegłoroczna 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Następnie włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji organizowanej
przez Empik „Szansa na 1000 książek dla naszej biblioteki!”. Nie udało nam się wygrać, ale rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły świetnie się
bawili.
- Miesiąc Bibliotek Szkolnych, czyli październik obfitował w liczne akcje

- W obchody Dnia Pluszowego Misia – 25 listopada - zaangażowali się
wszyscy uczniowie i nauczyciele

- W listopadzie uczniowie brali udział w Turnieju Pięknego Czytania,
osiągając sukcesy.
- Klasa 3b realizowała projekt Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.
- Klasy szóste wzięły udział w programie Cała Polska Czyta Dzieciom.
Wychowanie przez czytanie.
- Od grudnia rozwiązywaliśmy zadania ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo - Wielka Liga Czytelników. Udział zadeklarowało 49
uczniów, w trakcie wykonywania zadań 10 uczniów zrezygnowało. Pozostali zdobyli łącznie 254 sprawności, czyli przeczytano 254 książki. 20
uczniów zakwalifikowało się do etapu szkolnego. Tylko 6 mogło reprezentować szkołę na szczeblu powiatowym. Szkolny i powiatowy etap odbył się
zdalnie. Ten ostatni był bardzo trudny, gdyż w ciągu 45 minut uczniowie
musieli odpowiedzieć na 85 pytań, wybierając jedną odpowiedź, 30 zadań
wybierając 2 odpowiedzi, 25 pytań typu: prawda, fałsz oraz na 20 pytań
należało udzielić własnej odpowiedzi.
Wyniki naszych uczniów: Klasa 1-4: 162/170 Szczepanek Filip, 161/170
Szczepanek Antoni, 114/170 Emilia Słodykiewicz, klasy 5-8: 161/170 Marcin
Bartoszek, 119/170 Julia Sądel, 110/170 Gabriela Duszyk.
- 17 lutego w Światowy Dzień Kota na holu szkolnym pojawiła się gazetka i wystawa książek o kotach. W młodszych klasach
i w świetlicy czytano ciekawe historie o tych zwierzakach, a także oglądnięto film „Historia prawdziwa o kocie w butach”. Na przerwach uczniowie
wraz z nauczycielem wykonywali różne modele kotów techniką orgiami.
Do konkursu plastycznego przystąpiły młodsze dzieci, a starsi zbierali karmę i rzeczy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska.
- 21 lutego w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczniowie klas
4-8 bawili się podchody językowe.
- Zdalnie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci.
Uczniowie brali udział w konkursie na ilustrację do wybranej baśni Hansa Christiana Andersena, a podczas sondy ogłoszonej na stronie internetowej szkoły wybierali ulubioną serię książek.
Oto wyniki: „Plus minus 16 – 24%, „Baśniobór” – 20%, „Biuro detektywistyczne Lassiego i Mai” – 15%, „Magiczne drzewo” – 11%, „Nela mała podróżniczka” - 9%, „Zaopiekuj się mną” i „Harry Potter…” po 7 %, seria książek
o Franklinie – 3%.
- Podczas zdalnego nauczania uczniowie klas młodszych brali udział w codziennym konkursie ortograficznym, a starsi w konkursie słownikowym,
nowe zadania pojawiały się 3 razy w tygodniu.
W opisane działania, które prowadzono na wielu płaszczyznach, była zaangażowana cała społeczność szkolna. Jesteśmy jedyną szkołą z terenu gminy
Kłaj i powiatu wielickiego, która wzięła udział w ogólnopolskim projekcie
promującym czytelnictwo.
Dzięki wysiłkowi i pracy uczniów, ich rodziców, nauczycieli nasza placówka została doceniona.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia Certyfikatu.
Szkolny koordynator: S. Zaporowska
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Z POWERem szkoły odkrywają Europę
Od września 2020 dwie szkoły z terenu naszej gminy, czyli Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju i Szkoła Podstawowa im.
Św. Jadwigi Królowej w Szarowie, będą realizować projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój (POWER).
Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup
uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, dotyczące realizacji przedsięwzięć edukacyjnych wpisujących się w podstawę programową.
Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych.
Tematem projektu realizowanego w Kłaju są „Europejskie inspiracje
słowem, dźwiękiem i tańcem malowane – drama”. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie podniesienie
u grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju kompetencji kluczowych.
Projekt przewiduje wyjazd 15 uczniów klas VI, VII i VIII wraz z opiekunami do Wenecji i realizację wspólnych zagadnień projektowych w szkole
partnerskiej ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO QUERINI we Włoszech.
Wyjazd poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji. Przedsięwzięcie edukacyjne będzie obejmowało wiele działań ukierunkowanych
na rozwijanie talentów twórczych uczniów uzdolnionych artystycznie.
Poprzez działania artystyczne uczestnicy projektu będą odkrywać i realizować swoje pasje. Do realizacji powyższych celów wykorzystywane zostaną
różnorodne techniki teatralne, ruchowe, muzyczne i plastyczne polegające
na wspólnym, twórczym działaniu. Mobilność poprzedzona zostanie odpowiednim przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym
uczniów do wyjazdu i pobytu za granicą. Dzięki udziałowi w projekcie
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczestnicy będą mogli zdobyć
i rozwinąć umiejętności w sposobie uczenia się, nabyć nowe kompetencje
życiowe niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Tematem projektu realizowanego w Szarowie jest „Radość odkrywania dziedzictwa kulturowego z nowoczesnymi metodami pracy w szkole”.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia zaplanowany jest jeden wyjazd
20 uczniów wybranych w procesie rekrutacji wraz z nauczycielami do Szkoły Podstawowej w Salonikach. Priorytetowym celem naszego projektu jest rozwijanie świadomości roli dziedzictwa kulturowego wśród
młodego pokolenia oraz zachęcanie do ochrony zabytków, jak również
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Inicjatywy realizowane przez obydwie szkoły
będą więc dotyczyć dziedzictwa kulturowego Grecji i Polski, środowisk
wielokulturowych i dziedzictwa niematerialnego, takiego jak muzyka czy
regionalne potrawy. Działania w ramach przedsięwzięć będą skorelowane
z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych
przedmiotów uczniów biorących udział w projekcie. Planowana mobilność
uczniów realizujących ten projekt będzie poprzedzona działaniami przygotowawczymi w szkole dotyczącymi kwestii językowych, kulturowych
i merytorycznych. Podczas wyjazdu uczniowie będą realizować program
mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły w Grecji, wspólnie brać udział
w zajęciach formalnych i pozaformalnych. Wspólne zainteresowania będą
podstawą do współpracy i wzajemnej nauki.
Koordynator projektu w Kłaju: Monika Imos.
Koordynator projektu w Szarowie: Edyta Imos.
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Narodowe Czytanie Balladyny
w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach
W poniedziałek 7 września w Szkole Podstawowej w Grodkowicach
odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Dramat ten to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu.
Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej
klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu.
Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się
na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych
dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się
bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy
rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Z tekstem w tym roku uczniowie klas 7 i 8 mierzyli się w zespołach klasowych, co wynikało z aktualnej sytuacji epidemicznej. Młodzież czytała z podziałem na role. Najwięcej śmiechu było przy scenach gdzie bohaterowie
wyznawali sobie miłość. Uczniowie przekonali się jak trudna jest praca aktora nie tylko ze względu na ilość tekstu do zapamiętania, ale także na duże
emocjonalne zaangażowanie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli świętować Narodowe Czytanie wspólnie z całą społecznością szkolną.
Anna Kokoszka
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Zamienili duże kółka na mniejsze
16 września grupa mieszkańców gminy uczestniczyła w przejeździe
rowerowo – rolkarskim po Kłaju. Akcja zorganizowana została w ramach
trwającego od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przez Komisję Europejską w 2002 roku.
Celem tej corocznej kampanii jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze,
korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu. Wystartowali spod
Urzędu Gminy i z uśmiechem na twarzy, przemierzali kłajowskie drogi promowali hasło: „zeroemisyjna mobilność dla każdego”. Akcja była inicjatywą
Wójta Gminy Kłaj oraz grupy „Kłaj na Rolkach”. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy.
Oliwia Bieda

Szachownica zdobywa 1, 2 i 3 miejsce
w Niepołomicach!
Zaliczamy nasz pierwszy turniej stacjonarny po bardzo długiej przerwie
i wracamy z niego bardzo zadowoleni!
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w grupie A (ur. 2011 i młodsi)
zdobył Tobiasz Walasik, który uzyskał 6 pkt z 7 partii.
Drugie miejsce w klasyfikacji chłopców zdobywa Milan Chmielek, który
zdobył 4.5 pkt. na 7 możliwych.
W seniorskiej grupie C wystąpiła tylko jedna nasza zawodniczka - Karolina Serafin, która zajęła ostatecznie bardzo wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji żeńskiej.
Jesteśmy bardzo dumni z wszystkich naszych zawodników, którzy po takiej
długiej przerwie zdecydowali się wziąć udział w zawodach i przy okazji zdobyć w nich swoje cenne punkty.
Brawo drużyna!
Szachownica

Szybka Dycha po Puszczy
Niepołomickiej
W sobotę 29 sierpnia w Puszczy Niepołomickiej odbyła się Szybka Dycha Samer Edyszyn. W tym roku do partnerów wyścigu dołączyła Gmina Kłaj.
Koronawirus mocno pokrzyżował plany organizatorom i uczestnikom
zawodów sportowych. Szybka Dycha tradycyjnie otwierała sezon startów i choć dopiero pod koniec sierpnia, była jednym z pierwszych amatorskich zawodów kolarskich w tegorocznym kalendarzu.
Zmieniła się za to trasa. Zamiast tradycyjnego wyścigu po Żubrostradzie
w tym roku dodatkową atrakcją były ostre zakręty i niewielki podjazd.
Było więc jeszcze więcej emocji. Koronawirus i konieczność zachowania odległości pomiędzy startującymi wymusił zmianę mety - wyjaśniają
organizatorzy. Zawodnicy finiszowali w Kłaju, koło tartaku.
Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach. Na zwycięzców klasyfikacji OPEN – trzech najszybszych kobiet i mężczyzn czekały puchary
Dni Niepołomic ufundowane przez gminę Niepołomice. Dla najszybszej
i najszybszego mieszkańca gminy Kłaj były Puchar Wójta gminy Kłaj. Dla najszybszej i najszybszego mieszkańca gminy Niepołomice, czekały Puchar
Niepołomickiej Inicjatywy Rowerowej NiepoKręcę.

dysz z klubu Niepołomice Biegają (17 minut 42 sekundy i średnia prędkość
33,8 km/h).
Nowością podczas tych zawodów było wprowadzenie osobnej klasyfikacji dla mieszkańców gminy Kłaj. Najszybszym zawodnikiem okazał się Gabriel Janowski z grupy Niepokręcę, który pokazał się z bardzo dobrej strony
pokonując trasę w 13 minut i 38 sekund ze średnią prędkością 44 km/h.
"Szybka Dycha Samer Edyszyn jest już wspomnieniem. Gratulacje dla Was,
drogie zawodniczki i drodzy zawodnicy! Dziękujemy, że byliście z nami i że
uważaliście na siebie na trasie. Było dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliśmy: bezpiecznie, z uśmiechem i na wysokim poziomie!
Dziękujemy za wsparcie wszystkim, bez których zawody nie mogłyby się
odbyć. Miastu i Gminie Niepołomice wspierających nasze zawody od lat.
Gminie Kłaj, która dołączyła do nas w tym roku. Nadleśnictwu Niepołomice
(Lasy Państwowe) dzięki któremu możemy ścigać się po leśnych szlakach,
a dodatkowo tuż przed zawodami załatali dziury w asfalcie na trasie.
Klubowi Sportowemu Dąb Zabierzów Bocheński za udostępnienie budynku na biuro zawodów! Sieci aptek Zdrowe Ceny za kolejny rok wspierania sportu i naszych wydarzeń.
Więcej na stronie Głosu24 Wieliczka
Info. Głos 24
Foto. Wyscigrowerowy.pl

Najszybszym w tym roku okazał się Patryk Wójcik (Kraków, In Mogilany Cycling Team), który na mecie zameldował się po 12 minutach i 55 sekundach.
To oznacza, że trasę pokonał ze średnią prędkością 46,4 km/h. Drugi był
Waldemar Wojas (Niepołomice, Apteki Zdrowe Ceny) z czasem 13:10 (45,5
km/h). Na trzecim miejscu uplasował się Łukasz Zakielarz (Kraków, In Mogilany Cycling Team, 13:11, 45,4 km/h).
Wśród pań triumfowała Monika Piątkowska (Kraków, Innergy Team) z czasem 15 minut i 37 sekund (38,4 km/h). Drugie miejsce zajęła Ewa Wójcik
(Kraków, WM Triself ), która trasę pokonała w 15:56 (37,6 km/h). Podium
zamknęła Katarzyna Tuszyńska (Kraków) z czasem 16:10 (37 km/h).
W klasyfikacji mieszkańców miasta i gminy Niepołomice puchar Niepokręcę wywalczył Waldemar Wojas, a wśród pań – Paulina Szelerewicz-Gła-
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