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Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
budżetowej Gminy na 2011 rok oraz 
możliwość sfinansowania deficytu 
przedstawionego w dokumencie. Przed 
głosowaniem członkowie poszczególnych 
komisji – po wcześniejszych posiedzeniach  
również wyrazili akceptację dla 
przygotowanej uchwały. Głosowania nad 
tegorocznym planem finansów nie 
poprzedziła więc dłuższa dyskusja. Jedynie 
radna Elżbieta Szczudło zwróciła uwagę na 
niedoszacowanie wydatków gminy na 
oświatę. 

Jak będzie wyglądać wydatkowanie środków 
publicznych? Tradycyjnie najwięcej 
pochłoną trzy działy. Na oświatę 
przeznaczono ponad 10 mln, na gminne 
inwestycje prawie 9,9 mln, a na pomoc 
społeczną blisko 3,8 mln.

Największe inwestycje w 2011 roku to 
niewątpliwie przedsięwzięcia 
proekologiczne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. W ramach 
zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kłaj, Grodkowice, Targowisko, 
Łyskanie ruszy rozbudowa sieci w Kłaju 
i Targowisku. Na te prace samorząd wyda 
3.340.226 zł i 2.319.599 zł dofinansowania 
z PROWu, (dodatkowo 96.500 zł to koszt prac 
przygotowawczych w zakresie kanalizacji 
w tym wykonanie projektów).  
W ciągu najbliższych miesięcy zakończy się 
największa inwestycja w historii gminy – 
rozbudowa oczyszczali ścieków 
w Targowisku. Kosztorys zadania zamyka 

Budżet przyjęty jednogłośnie

Na miarę możliwości
22 lutego radni jednogłośnie przyjęli budżet na bieżący rok. Plan finansowy zakłada: 

w tym: bieżące 23.762.506,00 zł, majątkowe 3.624.429,00 zł

DOCHODY: 27.386.935,00 zł

w tym: bieżące 19.236.938,00 zł, majątkowe 9.989.528,00 zł

WYDATKI: 29.278.466,00 zł

PLANOWANY DEFICYT: 1.891.531 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: 5.132.359,00 zł

pożyczek 369.128,00 zł
kredytów 2.871.700,00 zł

z tytułu: kredytów na spłatę zobowiązań 3.000.000.00 zł

wolnych środków 1.132.359,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU NA SPŁATĘ RAT ZACIĄGNIĘTYCH

się kwotą 6,147 mln. zł.
Kolejne pod względem wielkości wydatków 
to inwestycje prospołeczne. Czeka nas 
modernizacja przestrzeni publicznej 
w centrum gminy. Z końcem poprzedniego 
roku wykonano parkingi wraz z kanalizacją 
deszczową teraz czas na wybudowanie 
m.in. alejek, placu zabaw i skateparku. 
Wartość zadania to 801.888 zł. Innym 
ciekawie zapowiadającym się 
przedsięwzięciem będzie Przebudowa, 
remont, modernizacja oraz wyposażenie 
Wiejskiego Domu Kultury w Targowisku. 
W 2011 roku na prace projektowe w tym 

celu zaplanowano 30.063 zł. W latach 
następnych  samorząd liczy na 
dofinansowanie projektu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
500 tys. zł. przy 328 tys. wkładu własnego. 

Z inwestycji oświatowych niewątpliwie 
wyróżnia się budowa centrum sportowo-
rekreacyjnego przy kłajowskim ZSO. 
Zadanie zostanie sfinansowane 
z darowizny przekazanej placówce oraz 
z dotacji o jaką będzie wnioskować gmina 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. – Tegoroczny 
plan finansów jest dopasowany do 
możliwości, jakie posiada gmina. Mimo 
znacznych ograniczeń jest to budżet 
ambitny z wysokim procentem wydatków 
na inwestycje. Mam nadzieję, o ile sytuacja 
gospodarcza gminy nie pogorszy się np. 
z powodu pomniejszenia subwencji przez 
państwo, że uda nam się go zrealizować – 
komentuje gospodarz gminy Zbigniew 
Strączek. 
Z pełną treścią kilkunastostronicowego 
dokumentu można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

- Od kilku lat organizujemy tego typu 
spotkania dla mieszkańców. Patrząc na to, jak 
dużo osób przychodzi tutaj, widzimy, że 
ludzie chcą się ze sobą spotykać i spędzać 
razem czas. Szczególnie cieszy fakt, że 
gościmy nie tylko osoby dorosłe, ale również 
i tych starszych i tych najmłodszych – mówi 
Anna Wójtowicz prezes stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Targowisko, które z miejscową 
Radą Sołecką oraz Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących byli gospodarzami 
wieczoru. W Targowisku „Świąteczny opłatek” 
połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. 
Z tej okazji grupa przedszkolaków pod opieką 
Anny Kukieły i Elżbiety Grochowiny 
przygotowały wyjątkowy program 
artystyczny. Wiersze i piosenki śpiewane 
przez najmłodszych oczarowały publiczność. 
W dalszej części historię Bożego Narodzenia 
w kontekście współczesnych problemów 
przedstawili uczniowie klasy 6 pod opieką 
Iwony Sobas. Jak co roku w świątecznym 
repertuarze pięknie zaprezentował się szkolny 
chór pod kierownictwem Marii Krawczyk. 
Gościem wyjątkowego wieczoru był również 
Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 
z Wieliczki. 

„Jesteśmy chwilę na tej ziemi, jesteśmy 
moment przy tym stole. Wierzmy, kochajmy, 
wybaczajmy, budujmy niebo tu na dole” 
to motto spotkania opłatkowego 
zorganizowanego w Domu Kultury 
w Szarowie. 

- Ludzie bawili się fantastycznie do późnych 
godzin.  Co świadczy o tym, że się tu bardzo 
dobrze czuli. Dziękuję dzieciom i kolędnikom 
za piękne występy. 
Chciałabym również podziękować pani 
Krystynie Kuzaj za wykonane ręcznie 
specjalnie na tę okazję szydełkowe ozdoby. 
Piękne dekoracje sali to z kolei dzieło pani 
Zofii Tureckiej i naszych kochanych 
dzieciaków z „Jaskółki”. Poza tym serdeczne 
wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy 
mnie wspierali i pomagali przy organizacji 
tego wydarzenia – mówi sołtys Alicja 
Wójtowicz. Jak, co roku towarzyszyła 

Koncert Chóru Camerata z Wieliczki wprowadził 
wszystkich w uroczysty nastrój

spotkaniu rodzinna atmosfera, zapach 
słodkości i pysznych smakołyków oraz kolędy. 
Główną atrakcją artystyczną były jasełka w 
wykonaniu dzieci z „Jaskółki” przygotowane 
z pomocą Zofii Tureckiej. Przedstawieniu 
towarzyszył występ młodego wirtuoza 
puzonu Filipa Kuzaja.
Oklaskiwano też obrzęd kolędniczy mężczyzn 
z Szarowa i Dąbrowy. Była więc okazja 
usłyszeć tradycyjne teksty i melodie z nim 
związane. Dodatkowo muzyczną oprawę dla 
najstarszych kolęd i pastorałek stworzył 
wielicki muzyk Mieczysław Kępa grający na 
harmonii. 

Na świąteczny wieczoru zaprosili: Rada 
Sołecka, Ks. Proboszcz Adam Kozłowski, 
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz  
Ludowy Klub Sportowy  „Zryw” Szarów.

W Kłaju noworoczne spotkanie 
zorganizowała Rada Sołecka, Zespół Caritas 
w Kłaju oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja. 

Smakowicie zastawione stoły były dziełem 
miejscowego Koła Emerytów i Koło 
Gospodyń. Sołtys Anna Konieczna 
koordynowała wszelkie przygotowania. 
Uroczystości wsparli:
Apteka Radix – Barbara Jurkowska
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
Glas –Serwis – Justyna Liszka
Małopolski Bank Spółdzielczy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
z Krakowa

Państwo Maria i Antoni Chyl 
Państwo Zofia i Zenon Czubak
Państwo Danuta i Artur Fortuna 
Państwo Maria i Adam Siemdaj
Państwo Grażyna i Marek Solarz
Państwo Lucyna i Bogdan Szewczyk

Pani Agnieszka Krakowska
Pan Jacek Augustynowicz
Pan Mieczysław Migdał 
Pan Marek Nowak

fot.  Archiwum organizatora

     Ciepłe i serdeczne były Jasełka wystawione 
dla mieszkańców w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu. Przedstawienie 
przygotowywano pod czujnym okiem 
polonistek p. A. Smoter i p. K. Szczeszek oraz 
katechetki p.K. Wyporek. Ale trzeba przyznać, 
że do pracy nad spektaklem włączyła się 
prawie cała szkoła. Uczniowie klasy piątej 
i szóstej szkoły podstawowej oraz 
gimnazjaliści klas drugiej i trzeciej szlifowali 
role. Dekoracje doprowadziła do perfekcji 
p. M. Wajda. Na korytarzach pobrzmiewały 
kwestie ze scenariusza, nucono kolędy. Dało 
się odczuć – bywa, że niedoceniany – niemal 
rodzinny charakter szkoły. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
poprzez swój wkład w przygotowanie lub 
uczestniczenie w Jasełkach oraz  
niezapomnianej Zabawie Karnawałowej, 
przyczyniają się do rozwoju placówki. (KS)

Wspólne spotkania Mieszkańców
Noworoczne  spotkania mieszkańców gminy to już tradycja.  Na świąteczne wieczory w Szarowie, Targowisku, Kłaju oraz Brzeziu przybyło 
kilkaset osób, władze samorządowe oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji.  Wszędzie gościom życzenia składał 
wójt Zbigniew Strączek. Była wspaniała atmosfera i artystyczne wrażenia. 

fot. Archiwum organizatora

Z zegarkiem na sercu
– poetycki monodram muzyczny 

w wykonaniu  
 Krzysztofa Buratyńskiego 

Opowieść o miłości, przemijaniu, o tym czego 
pragniemy,czego potrzebujemy, o tym co 

ważne, pożądane, niezbędne. 

Zapraszamy w niedzielę, 
10 kwietnia 2011 r. o godz. 18.15 

do sali widowiskowej 
Urzędu Gminy Kłaj 

Organizator Rada Sołecka Kłaja 
WSTĘP WOLNY

JW

JW

Wizualizacja Domu Kultury w Targowisku po modernizacji.

W ostatnim etapie przedstawienia zaciera się granica 
miedzy sceną a widownią. W finalnym tańcu udział biorą 
m. in. wójt z małżonką.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
budżetowej Gminy na 2011 rok oraz 
możliwość sfinansowania deficytu 
przedstawionego w dokumencie. Przed 
głosowaniem członkowie poszczególnych 
komisji – po wcześniejszych posiedzeniach  
również wyrazili akceptację dla 
przygotowanej uchwały. Głosowania nad 
tegorocznym planem finansów nie 
poprzedziła więc dłuższa dyskusja. Jedynie 
radna Elżbieta Szczudło zwróciła uwagę na 
niedoszacowanie wydatków gminy na 
oświatę. 

Jak będzie wyglądać wydatkowanie środków 
publicznych? Tradycyjnie najwięcej 
pochłoną trzy działy. Na oświatę 
przeznaczono ponad 10 mln, na gminne 
inwestycje prawie 9,9 mln, a na pomoc 
społeczną blisko 3,8 mln.

Największe inwestycje w 2011 roku to 
niewątpliwie przedsięwzięcia 
proekologiczne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. W ramach 
zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kłaj, Grodkowice, Targowisko, 
Łyskanie ruszy rozbudowa sieci w Kłaju 
i Targowisku. Na te prace samorząd wyda 
3.340.226 zł i 2.319.599 zł dofinansowania 
z PROWu, (dodatkowo 96.500 zł to koszt prac 
przygotowawczych w zakresie kanalizacji 
w tym wykonanie projektów).  
W ciągu najbliższych miesięcy zakończy się 
największa inwestycja w historii gminy – 
rozbudowa oczyszczali ścieków 
w Targowisku. Kosztorys zadania zamyka 

Budżet przyjęty jednogłośnie

Na miarę możliwości
22 lutego radni jednogłośnie przyjęli budżet na bieżący rok. Plan finansowy zakłada: 

w tym: bieżące 23.762.506,00 zł, majątkowe 3.624.429,00 zł

DOCHODY: 27.386.935,00 zł

w tym: bieżące 19.236.938,00 zł, majątkowe 9.989.528,00 zł

WYDATKI: 29.278.466,00 zł

PLANOWANY DEFICYT: 1.891.531 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: 5.132.359,00 zł

pożyczek 369.128,00 zł
kredytów 2.871.700,00 zł

z tytułu: kredytów na spłatę zobowiązań 3.000.000.00 zł

wolnych środków 1.132.359,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU NA SPŁATĘ RAT ZACIĄGNIĘTYCH

się kwotą 6,147 mln. zł.
Kolejne pod względem wielkości wydatków 
to inwestycje prospołeczne. Czeka nas 
modernizacja przestrzeni publicznej 
w centrum gminy. Z końcem poprzedniego 
roku wykonano parkingi wraz z kanalizacją 
deszczową teraz czas na wybudowanie 
m.in. alejek, placu zabaw i skateparku. 
Wartość zadania to 801.888 zł. Innym 
ciekawie zapowiadającym się 
przedsięwzięciem będzie Przebudowa, 
remont, modernizacja oraz wyposażenie 
Wiejskiego Domu Kultury w Targowisku. 
W 2011 roku na prace projektowe w tym 

celu zaplanowano 30.063 zł. W latach 
następnych  samorząd liczy na 
dofinansowanie projektu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
500 tys. zł. przy 328 tys. wkładu własnego. 

Z inwestycji oświatowych niewątpliwie 
wyróżnia się budowa centrum sportowo-
rekreacyjnego przy kłajowskim ZSO. 
Zadanie zostanie sfinansowane 
z darowizny przekazanej placówce oraz 
z dotacji o jaką będzie wnioskować gmina 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. – Tegoroczny 
plan finansów jest dopasowany do 
możliwości, jakie posiada gmina. Mimo 
znacznych ograniczeń jest to budżet 
ambitny z wysokim procentem wydatków 
na inwestycje. Mam nadzieję, o ile sytuacja 
gospodarcza gminy nie pogorszy się np. 
z powodu pomniejszenia subwencji przez 
państwo, że uda nam się go zrealizować – 
komentuje gospodarz gminy Zbigniew 
Strączek. 
Z pełną treścią kilkunastostronicowego 
dokumentu można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

- Od kilku lat organizujemy tego typu 
spotkania dla mieszkańców. Patrząc na to, jak 
dużo osób przychodzi tutaj, widzimy, że 
ludzie chcą się ze sobą spotykać i spędzać 
razem czas. Szczególnie cieszy fakt, że 
gościmy nie tylko osoby dorosłe, ale również 
i tych starszych i tych najmłodszych – mówi 
Anna Wójtowicz prezes stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Targowisko, które z miejscową 
Radą Sołecką oraz Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących byli gospodarzami 
wieczoru. W Targowisku „Świąteczny opłatek” 
połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. 
Z tej okazji grupa przedszkolaków pod opieką 
Anny Kukieły i Elżbiety Grochowiny 
przygotowały wyjątkowy program 
artystyczny. Wiersze i piosenki śpiewane 
przez najmłodszych oczarowały publiczność. 
W dalszej części historię Bożego Narodzenia 
w kontekście współczesnych problemów 
przedstawili uczniowie klasy 6 pod opieką 
Iwony Sobas. Jak co roku w świątecznym 
repertuarze pięknie zaprezentował się szkolny 
chór pod kierownictwem Marii Krawczyk. 
Gościem wyjątkowego wieczoru był również 
Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 
z Wieliczki. 

„Jesteśmy chwilę na tej ziemi, jesteśmy 
moment przy tym stole. Wierzmy, kochajmy, 
wybaczajmy, budujmy niebo tu na dole” 
to motto spotkania opłatkowego 
zorganizowanego w Domu Kultury 
w Szarowie. 

- Ludzie bawili się fantastycznie do późnych 
godzin.  Co świadczy o tym, że się tu bardzo 
dobrze czuli. Dziękuję dzieciom i kolędnikom 
za piękne występy. 
Chciałabym również podziękować pani 
Krystynie Kuzaj za wykonane ręcznie 
specjalnie na tę okazję szydełkowe ozdoby. 
Piękne dekoracje sali to z kolei dzieło pani 
Zofii Tureckiej i naszych kochanych 
dzieciaków z „Jaskółki”. Poza tym serdeczne 
wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy 
mnie wspierali i pomagali przy organizacji 
tego wydarzenia – mówi sołtys Alicja 
Wójtowicz. Jak, co roku towarzyszyła 

Koncert Chóru Camerata z Wieliczki wprowadził 
wszystkich w uroczysty nastrój

spotkaniu rodzinna atmosfera, zapach 
słodkości i pysznych smakołyków oraz kolędy. 
Główną atrakcją artystyczną były jasełka w 
wykonaniu dzieci z „Jaskółki” przygotowane 
z pomocą Zofii Tureckiej. Przedstawieniu 
towarzyszył występ młodego wirtuoza 
puzonu Filipa Kuzaja.
Oklaskiwano też obrzęd kolędniczy mężczyzn 
z Szarowa i Dąbrowy. Była więc okazja 
usłyszeć tradycyjne teksty i melodie z nim 
związane. Dodatkowo muzyczną oprawę dla 
najstarszych kolęd i pastorałek stworzył 
wielicki muzyk Mieczysław Kępa grający na 
harmonii. 

Na świąteczny wieczoru zaprosili: Rada 
Sołecka, Ks. Proboszcz Adam Kozłowski, 
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz  
Ludowy Klub Sportowy  „Zryw” Szarów.

W Kłaju noworoczne spotkanie 
zorganizowała Rada Sołecka, Zespół Caritas 
w Kłaju oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja. 

Smakowicie zastawione stoły były dziełem 
miejscowego Koła Emerytów i Koło 
Gospodyń. Sołtys Anna Konieczna 
koordynowała wszelkie przygotowania. 
Uroczystości wsparli:
Apteka Radix – Barbara Jurkowska
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
Glas –Serwis – Justyna Liszka
Małopolski Bank Spółdzielczy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
z Krakowa

Państwo Maria i Antoni Chyl 
Państwo Zofia i Zenon Czubak
Państwo Danuta i Artur Fortuna 
Państwo Maria i Adam Siemdaj
Państwo Grażyna i Marek Solarz
Państwo Lucyna i Bogdan Szewczyk

Pani Agnieszka Krakowska
Pan Jacek Augustynowicz
Pan Mieczysław Migdał 
Pan Marek Nowak

fot.  Archiwum organizatora

     Ciepłe i serdeczne były Jasełka wystawione 
dla mieszkańców w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu. Przedstawienie 
przygotowywano pod czujnym okiem 
polonistek p. A. Smoter i p. K. Szczeszek oraz 
katechetki p.K. Wyporek. Ale trzeba przyznać, 
że do pracy nad spektaklem włączyła się 
prawie cała szkoła. Uczniowie klasy piątej 
i szóstej szkoły podstawowej oraz 
gimnazjaliści klas drugiej i trzeciej szlifowali 
role. Dekoracje doprowadziła do perfekcji 
p. M. Wajda. Na korytarzach pobrzmiewały 
kwestie ze scenariusza, nucono kolędy. Dało 
się odczuć – bywa, że niedoceniany – niemal 
rodzinny charakter szkoły. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
poprzez swój wkład w przygotowanie lub 
uczestniczenie w Jasełkach oraz  
niezapomnianej Zabawie Karnawałowej, 
przyczyniają się do rozwoju placówki. (KS)

Wspólne spotkania Mieszkańców
Noworoczne  spotkania mieszkańców gminy to już tradycja.  Na świąteczne wieczory w Szarowie, Targowisku, Kłaju oraz Brzeziu przybyło 
kilkaset osób, władze samorządowe oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji.  Wszędzie gościom życzenia składał 
wójt Zbigniew Strączek. Była wspaniała atmosfera i artystyczne wrażenia. 

fot. Archiwum organizatora

Z zegarkiem na sercu
– poetycki monodram muzyczny 

w wykonaniu  
 Krzysztofa Buratyńskiego 

Opowieść o miłości, przemijaniu, o tym czego 
pragniemy,czego potrzebujemy, o tym co 

ważne, pożądane, niezbędne. 

Zapraszamy w niedzielę, 
10 kwietnia 2011 r. o godz. 18.15 

do sali widowiskowej 
Urzędu Gminy Kłaj 

Organizator Rada Sołecka Kłaja 
WSTĘP WOLNY

JW

JW

Wizualizacja Domu Kultury w Targowisku po modernizacji.

W ostatnim etapie przedstawienia zaciera się granica 
miedzy sceną a widownią. W finalnym tańcu udział biorą 
m. in. wójt z małżonką.
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Nowy sprzęt dla 
strażaków 
z Szarowa!
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szarowie mają się z czego cieszyć 
– w październiku 2010r. odebrali od 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP długo wyczekiwany Zestaw 
Ratownictwa Medycznego typu PSP-R1. 

Zakup sprzętu medycznego był możliwy 
dzięki dotacji celowej z Firm 
Ubezpieczeniowych i pozyskanym 
środków z XII Dni Szarowa. Zestaw jest 
nowy, składa się z torby medycznej 
(opatrunki, środki dezynfekcyjne, 
kołnierze ortopedyczne, butla tlenowa), 
deski ortopedycznej z pełnym osprzętem 
do stabilizacji oraz szyn i kamery do 

usztywniania złamań kończyn. 
Nowy rok rozpoczął się równie szczęśliwie. 
Strażacy z Szarowskiej jednostki otrzymali 
samochód operacyjny przekazany 
nieodpłatnie przez KP PSP w Wieliczce 
oraz nowy agregat prądotwórczy 
jednofazowy o mocy 3 kW z Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w ramach ogólnopolskiej akcji Stop 
Podwoziom! Kwesta na ten cel odbyła się 
4 lipca 2010r., a zakupiony sprzęt trafił 
tylko do 575 jednostek w całym kraju 
– w tym do Szarowa ! 

M.D.

Walentynki przy 
kapliczce 
św. Walentego 

W 1811 r. w środku wsi Targowisko 
wybudowano kapliczkę z figurą 
Świętego Walentego. 200- lecie 
powstania kapliczki skłoniło 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
oraz Radę Sołecką do zorganizowania 
święta patrona. 

W sobotę 12 lutego zaprosiliśmy dzieci 
i młodzież do Wiejskiego Domu Kultury na 
rozrywkowy wieczór. Scenariusz 
przygotowany przez Martę Ponisz, został 
podzielony na cztery główne etapy: 
fascynacja, zakochanie, miłość, małżeństwo 
oraz kilka pobocznych: rozłąka, tęsknota, 
zerwanie i rozstanie. Na ekranie 
oglądaliśmy scenki ilustrujące niektóre 
z tematów. Były cytowane wiersze. Każdy 
z uczestników został obdarowany 
serduszkiem z numerem, który później był 
losowany a jego właściciel odgrywał 
humorystyczne scenki. Poczęstunek dla 
dzieci i młodzieży ufundowała Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która przekazała na ten cel 
350 zł. Po części artystycznej orszak 
z pochodniami udał się pod kapliczkę 
Świętego Walentego.Tam przypomniano 
żywot  św. Walentego, dziś najbardziej 
znanego jako patrona zakochanych. Żył 
w III w. n.e  za czasów Cesarza Klaudiusza II, 
który prowadził liczne wojny, a w związku 
z tym potrzebował młodych i silnych 
mężczyzn do swoich legionów. Z tego też 
powodu wydał zakaz zawierania związków 
małżeńskich. Święty Walenty będąc 
biskupem nie zważał na zakazy 
i potajemnie z narażeniem życia udzielał 
ślubów młodym chrześcijanom. Został za to 
uwięziony i stracony w 270 r. Nasz Święty 
miał także zdolności uzdrowiciela, leczył 
epileptyków. Znanym przypadkiem jest 
dziewczynka, która odzyskała wzrok za 

Jego dotknięciem. To właśnie postać tej 
dziewczynki umieszczono u stóp 
św. Walentego. Po powrocie do WDK 
młodzież gimnazjalna przedstawiła kilka 
zabawnych scenek o miłości 
przygotowanych przez Annę 
Podwyszyńską. A później był już tylko 
czas na walentynkową zabawę. 

Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY LUCYNY

Zbigniewowi Strączkowi
Wójtowi Gminy Kłaj

składają

Pracownicy Urzędu Gminy Kłaj,
Radni i Sołtysi.

Catering 
zamiast 
stołówki?
Czy to prawda, że zamierza Pan 
wprowadzić do szkół i przedszkoli na 
terenie gminy catering zamiast stołówki  
oraz wynająć firmy sprzątające? Proszę 
o wyjaśnienie sytuacji. 

Aktualnie na terenie gminy z cateringu 
korzysta Zespół Szkół w Brzeziu i Szkoła 
Podstawowa w Grodkowicach. W 
większości odbiorcy usługi bardzo ją 
sobie chwalą. Zamierzenie zastąpienia 
tradycyjnych stołówek cateringiem w 
pozostałych placówkach jest w tym 
momencie wszechstronnie analizowane. 
Taki pomysł zrodził się, ponieważ samo 
wynagrodzenie pracowników obsługi (bez 
kadry nauczycielskiej) w szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy, jak 
podaje dyrektor GZEASu rocznie kosztuje 
samorząd 1.396.380 zł. Ewentualna 
decyzja o wprowadzeniu cateringu i usług 
firm sprzątających byłaby możliwa po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
obejmujących wszystkich 
zainteresowanych oraz wyrażeniu zgody 
przez Radę Gminy.

Pytania do wójta gminy prosimy przesyłać 
na adres j.waligora@klaj.pl. Najciekawsze 
wraz z odpowiedziami opublikujemy.

?Pytanie
do Wójta

Rozmowa z wójtem Zbigniewem Strączkiem

– Panie wójcie, jak samopoczucie po blisko dwóch tygodniach spotkań z Mieszkańcami gminy?   
Dziękuję bardzo dobre. Te dziewięć spotkań uświadomiło mi, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszej gminie. 
Zależy mi na bezpośrednich kontaktach z Mieszkańcami. Dzięki nim mogę lepiej poznać i dokładnie określić potrzeby 
społeczeństwa. Dziękuję Mieszkańcom za okazane zainteresowanie i aktywne uczestnictwo w zebraniach.

– Podczas zebrania wiejskiego lokalna społeczność gromadzi się, aby wspólnie podejmować decyzje w 
sprawach, które jej dotyczą. Czy uczestnicy któregoś z zebrań podjęli jakąś uchwałę ?
W Targowisku podjęto uchwałę odnośnie Planu Odnowy Miejscowości Targowisko na lata 2011-2018. Jest to załącznik 
do wniosku gminy Kłaj - Przebudowa, remont, modernizacja oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Targowisku, 
na bazie którego aktualnie ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi.
 
Jednym z punktów spotkania w Szarowie miało być głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży terenów
(67 hektarów) zlokalizowanych na Błocie w Puszczy Niepołomickiej. Ponieważ temat wymaga dłuższych konsultacji 
decyzję w tej kwestii przesunięto na najbliższe zebranie.    

– Zasadniczym punktem, każdego ze spotkań było przedstawienie przez Pana projektu budżetu gminy 
ze szczególnym uwzględnieniem planu tegorocznych inwestycji. Czy pojawiły się jakieś wnioski co, 
do tego?  
Kwestia dialogu ze społeczeństwem jest szczególnie istotna w kontekście podejmowania decyzji o pieniądzach 
publicznych. Prezentacja tegorocznego budżet została dobrze przyjęta. W wolnych wnioskach stawiono pytania 
odnośnie dokładnych terminów niektórych inwestycji, w szczególności dotyczących naprawy dróg i budowy 
kanalizacji.  

–  Jaka była liczebność na zebraniach? Gdzie odnotowano najwięcej osób, a gdzie najmniej?
Zdecydowanie najwięcej około 120 mieszkańców przyszło do sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy. Sporo osób 
uczestniczyło w zebraniach w Wiejskich Domach Kultury w Szarowie i Targowisku. Gorzej frekwencja wyglądała 
w Łężkowicach i Grodkowicach, gdzie odpowiednio pojawiło się około 40 i 30 osób, ale też trzeba zauważyć że ilość 
mieszkańców w tych miejscowościach jest dużo mniejsza.

– Jak często chce się wójt spotykać na tego typu zebraniach z mieszkańcami?
Przejrzystość jest podstawą budowania zaufania pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem. Kiedy jesteśmy dobrze 
poinformowani, wiemy co jest podstawą danej decyzji, chętniej ją zaakceptujemy. Jeśli zaś, mamy możliwość 
wpływania na „samorządowy ster”, jesteśmy aktywnymi obywatelami i obywatelkami. Dlatego warto informować. 
Będę spotykał się z mieszkańcami raz lub dwa razy w roku o ile będą takie oczekiwania z ich strony. Specyfiką zebrań 
wiejskich jest zwoływanie ich przez sołtysów. Jeśli więc, któryś z lokalnych gospodarzy przejawi taką inicjatywę może 
liczyć na moją obecność.  

– Jakie najczęściej sprawy były poruszane?
Najwięcej zgłoszeń dotyczy zdecydowanie drobnych spraw, ale na co dzień uciążliwych i ważnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Największe oczekiwania dotyczą sfery działań inwestycyjnych w szczególności: budowy dróg, 
wprowadzenia oznakowania, uzupełnienia  oświetlenia, wykonania kanalizacji a także udrożnienia rowów, 
uregulowania odpływu wód i odśnieżania chodników. Wielokrotnie mieszkańcy sygnalizowali kilkuletnie 
przeciąganie się realizacji dotąd zgłaszanych zadań. 

– Gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi protokołami ze spotkań?
Po podpisaniu poszczególnych protokołów przez protokolantów i przewodniczących zebrań będą one w dyspozycji 
biura Rady Gminy Kłaj.

– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję.

 

Prawie 114 tys. 
dla organizacji 
pozarządowych
W tegorocznym budżecie gminy 124 500 
przeznaczono na realizację zadań 
publicznych zlecanym organizacjom 
pozarządowym. W pierwszej edycji 
konkursu 30 tys. zł przyznano 
stowarzyszeniom na organizację imprez 
kulturalnych oraz promocję sztuki.   

Aż 90 500 otrzymały stowarzyszenia na 
wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej. Do tegorocznego konkursu ofert 
przystąpiło 15 organizacji pozarządowych. 
Wśród nowych beneficjentów 
proponujących wydarzenia dla mieszkańców 
gminy znalazł się Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Krakowska, OSP 
w Targowisku oraz Akademia Karate 
Tradycyjnego w Niepołomicach.
Za najciekawsze oferty uznano projekty 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA 
„Wakacje ze sztuką bez telewizora 
i komputera” oraz „Zajęcia ze sztuką, zabawa 
z rękodzielnictwem”. Na wyżej wymienione 
zajęcia stowarzyszenie otrzymało po 2400 zł. 
OSP w Targowisku będzie organizatorem 
uroczystość z okazji 100-lecia swojej 
jednostki, na którą przyznano 2600 zł dotacji. 
UKS ALFA z Szarowa pogłębi współpracę 
z młodzieżą z Ukrainy podczas 
międzynarodowej wymiany. 
Na historycznych wykład i wystawę 
fotografii z okazji 200-lecia kapliczek zaprosi 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko. 
„Rajd pieszy – śladami młodzieńczych 
wędrówek Karola Wojtyły” to z kolei 
czerwcowa propozycja UKS ALFA. 
Nie zabraknie cyklicznych imprez 
sportowych, i tak LKS ZRYW Szarów 
zorganizuje „Turniej o Puchar Królewskiej 
Puszczy”, UKS ISKRA zaprosi na 
„Międzyszkolny Turniej Siatkówki”. 
Jak, co roku piłkarze będą zmagać się 
w rozgrywkach o Puchar Wójta. Ponadto UKS 
ALFA zorganizuję projekt „Biegi Przełajowe, 
Dzień Dziecka w Gminie Kłaj na sportowo” 
na który otrzymało 1500 zł. Z listą zadań 
przeznaczonych do dofinansowania 
z samorządowego budżetu można zapoznać 
się na stronie www.klaj.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
zaprosić Państwa do uczestnictwa 
w zaproponowanych  wydarzeniach.
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Lucyna Świętek

fot. Jadwiga Ziółkowska

Po zebraniach 
wiejskich

JW AŚ
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Nowy sprzęt dla 
strażaków 
z Szarowa!
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szarowie mają się z czego cieszyć 
– w październiku 2010r. odebrali od 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP długo wyczekiwany Zestaw 
Ratownictwa Medycznego typu PSP-R1. 

Zakup sprzętu medycznego był możliwy 
dzięki dotacji celowej z Firm 
Ubezpieczeniowych i pozyskanym 
środków z XII Dni Szarowa. Zestaw jest 
nowy, składa się z torby medycznej 
(opatrunki, środki dezynfekcyjne, 
kołnierze ortopedyczne, butla tlenowa), 
deski ortopedycznej z pełnym osprzętem 
do stabilizacji oraz szyn i kamery do 

usztywniania złamań kończyn. 
Nowy rok rozpoczął się równie szczęśliwie. 
Strażacy z Szarowskiej jednostki otrzymali 
samochód operacyjny przekazany 
nieodpłatnie przez KP PSP w Wieliczce 
oraz nowy agregat prądotwórczy 
jednofazowy o mocy 3 kW z Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w ramach ogólnopolskiej akcji Stop 
Podwoziom! Kwesta na ten cel odbyła się 
4 lipca 2010r., a zakupiony sprzęt trafił 
tylko do 575 jednostek w całym kraju 
– w tym do Szarowa ! 

M.D.

Walentynki przy 
kapliczce 
św. Walentego 

W 1811 r. w środku wsi Targowisko 
wybudowano kapliczkę z figurą 
Świętego Walentego. 200- lecie 
powstania kapliczki skłoniło 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
oraz Radę Sołecką do zorganizowania 
święta patrona. 

W sobotę 12 lutego zaprosiliśmy dzieci 
i młodzież do Wiejskiego Domu Kultury na 
rozrywkowy wieczór. Scenariusz 
przygotowany przez Martę Ponisz, został 
podzielony na cztery główne etapy: 
fascynacja, zakochanie, miłość, małżeństwo 
oraz kilka pobocznych: rozłąka, tęsknota, 
zerwanie i rozstanie. Na ekranie 
oglądaliśmy scenki ilustrujące niektóre 
z tematów. Były cytowane wiersze. Każdy 
z uczestników został obdarowany 
serduszkiem z numerem, który później był 
losowany a jego właściciel odgrywał 
humorystyczne scenki. Poczęstunek dla 
dzieci i młodzieży ufundowała Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która przekazała na ten cel 
350 zł. Po części artystycznej orszak 
z pochodniami udał się pod kapliczkę 
Świętego Walentego.Tam przypomniano 
żywot  św. Walentego, dziś najbardziej 
znanego jako patrona zakochanych. Żył 
w III w. n.e  za czasów Cesarza Klaudiusza II, 
który prowadził liczne wojny, a w związku 
z tym potrzebował młodych i silnych 
mężczyzn do swoich legionów. Z tego też 
powodu wydał zakaz zawierania związków 
małżeńskich. Święty Walenty będąc 
biskupem nie zważał na zakazy 
i potajemnie z narażeniem życia udzielał 
ślubów młodym chrześcijanom. Został za to 
uwięziony i stracony w 270 r. Nasz Święty 
miał także zdolności uzdrowiciela, leczył 
epileptyków. Znanym przypadkiem jest 
dziewczynka, która odzyskała wzrok za 

Jego dotknięciem. To właśnie postać tej 
dziewczynki umieszczono u stóp 
św. Walentego. Po powrocie do WDK 
młodzież gimnazjalna przedstawiła kilka 
zabawnych scenek o miłości 
przygotowanych przez Annę 
Podwyszyńską. A później był już tylko 
czas na walentynkową zabawę. 

Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY LUCYNY

Zbigniewowi Strączkowi
Wójtowi Gminy Kłaj

składają

Pracownicy Urzędu Gminy Kłaj,
Radni i Sołtysi.

Catering 
zamiast 
stołówki?
Czy to prawda, że zamierza Pan 
wprowadzić do szkół i przedszkoli na 
terenie gminy catering zamiast stołówki  
oraz wynająć firmy sprzątające? Proszę 
o wyjaśnienie sytuacji. 

Aktualnie na terenie gminy z cateringu 
korzysta Zespół Szkół w Brzeziu i Szkoła 
Podstawowa w Grodkowicach. W 
większości odbiorcy usługi bardzo ją 
sobie chwalą. Zamierzenie zastąpienia 
tradycyjnych stołówek cateringiem w 
pozostałych placówkach jest w tym 
momencie wszechstronnie analizowane. 
Taki pomysł zrodził się, ponieważ samo 
wynagrodzenie pracowników obsługi (bez 
kadry nauczycielskiej) w szkołach i 
przedszkolach na terenie gminy, jak 
podaje dyrektor GZEASu rocznie kosztuje 
samorząd 1.396.380 zł. Ewentualna 
decyzja o wprowadzeniu cateringu i usług 
firm sprzątających byłaby możliwa po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
obejmujących wszystkich 
zainteresowanych oraz wyrażeniu zgody 
przez Radę Gminy.

Pytania do wójta gminy prosimy przesyłać 
na adres j.waligora@klaj.pl. Najciekawsze 
wraz z odpowiedziami opublikujemy.

?Pytanie
do Wójta

Rozmowa z wójtem Zbigniewem Strączkiem

– Panie wójcie, jak samopoczucie po blisko dwóch tygodniach spotkań z Mieszkańcami gminy?   
Dziękuję bardzo dobre. Te dziewięć spotkań uświadomiło mi, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w naszej gminie. 
Zależy mi na bezpośrednich kontaktach z Mieszkańcami. Dzięki nim mogę lepiej poznać i dokładnie określić potrzeby 
społeczeństwa. Dziękuję Mieszkańcom za okazane zainteresowanie i aktywne uczestnictwo w zebraniach.

– Podczas zebrania wiejskiego lokalna społeczność gromadzi się, aby wspólnie podejmować decyzje w 
sprawach, które jej dotyczą. Czy uczestnicy któregoś z zebrań podjęli jakąś uchwałę ?
W Targowisku podjęto uchwałę odnośnie Planu Odnowy Miejscowości Targowisko na lata 2011-2018. Jest to załącznik 
do wniosku gminy Kłaj - Przebudowa, remont, modernizacja oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Targowisku, 
na bazie którego aktualnie ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi.
 
Jednym z punktów spotkania w Szarowie miało być głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży terenów
(67 hektarów) zlokalizowanych na Błocie w Puszczy Niepołomickiej. Ponieważ temat wymaga dłuższych konsultacji 
decyzję w tej kwestii przesunięto na najbliższe zebranie.    

– Zasadniczym punktem, każdego ze spotkań było przedstawienie przez Pana projektu budżetu gminy 
ze szczególnym uwzględnieniem planu tegorocznych inwestycji. Czy pojawiły się jakieś wnioski co, 
do tego?  
Kwestia dialogu ze społeczeństwem jest szczególnie istotna w kontekście podejmowania decyzji o pieniądzach 
publicznych. Prezentacja tegorocznego budżet została dobrze przyjęta. W wolnych wnioskach stawiono pytania 
odnośnie dokładnych terminów niektórych inwestycji, w szczególności dotyczących naprawy dróg i budowy 
kanalizacji.  

–  Jaka była liczebność na zebraniach? Gdzie odnotowano najwięcej osób, a gdzie najmniej?
Zdecydowanie najwięcej około 120 mieszkańców przyszło do sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy. Sporo osób 
uczestniczyło w zebraniach w Wiejskich Domach Kultury w Szarowie i Targowisku. Gorzej frekwencja wyglądała 
w Łężkowicach i Grodkowicach, gdzie odpowiednio pojawiło się około 40 i 30 osób, ale też trzeba zauważyć że ilość 
mieszkańców w tych miejscowościach jest dużo mniejsza.

– Jak często chce się wójt spotykać na tego typu zebraniach z mieszkańcami?
Przejrzystość jest podstawą budowania zaufania pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem. Kiedy jesteśmy dobrze 
poinformowani, wiemy co jest podstawą danej decyzji, chętniej ją zaakceptujemy. Jeśli zaś, mamy możliwość 
wpływania na „samorządowy ster”, jesteśmy aktywnymi obywatelami i obywatelkami. Dlatego warto informować. 
Będę spotykał się z mieszkańcami raz lub dwa razy w roku o ile będą takie oczekiwania z ich strony. Specyfiką zebrań 
wiejskich jest zwoływanie ich przez sołtysów. Jeśli więc, któryś z lokalnych gospodarzy przejawi taką inicjatywę może 
liczyć na moją obecność.  

– Jakie najczęściej sprawy były poruszane?
Najwięcej zgłoszeń dotyczy zdecydowanie drobnych spraw, ale na co dzień uciążliwych i ważnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Największe oczekiwania dotyczą sfery działań inwestycyjnych w szczególności: budowy dróg, 
wprowadzenia oznakowania, uzupełnienia  oświetlenia, wykonania kanalizacji a także udrożnienia rowów, 
uregulowania odpływu wód i odśnieżania chodników. Wielokrotnie mieszkańcy sygnalizowali kilkuletnie 
przeciąganie się realizacji dotąd zgłaszanych zadań. 

– Gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi protokołami ze spotkań?
Po podpisaniu poszczególnych protokołów przez protokolantów i przewodniczących zebrań będą one w dyspozycji 
biura Rady Gminy Kłaj.

– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję.

 

Prawie 114 tys. 
dla organizacji 
pozarządowych
W tegorocznym budżecie gminy 124 500 
przeznaczono na realizację zadań 
publicznych zlecanym organizacjom 
pozarządowym. W pierwszej edycji 
konkursu 30 tys. zł przyznano 
stowarzyszeniom na organizację imprez 
kulturalnych oraz promocję sztuki.   

Aż 90 500 otrzymały stowarzyszenia na 
wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej. Do tegorocznego konkursu ofert 
przystąpiło 15 organizacji pozarządowych. 
Wśród nowych beneficjentów 
proponujących wydarzenia dla mieszkańców 
gminy znalazł się Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Krakowska, OSP 
w Targowisku oraz Akademia Karate 
Tradycyjnego w Niepołomicach.
Za najciekawsze oferty uznano projekty 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA 
„Wakacje ze sztuką bez telewizora 
i komputera” oraz „Zajęcia ze sztuką, zabawa 
z rękodzielnictwem”. Na wyżej wymienione 
zajęcia stowarzyszenie otrzymało po 2400 zł. 
OSP w Targowisku będzie organizatorem 
uroczystość z okazji 100-lecia swojej 
jednostki, na którą przyznano 2600 zł dotacji. 
UKS ALFA z Szarowa pogłębi współpracę 
z młodzieżą z Ukrainy podczas 
międzynarodowej wymiany. 
Na historycznych wykład i wystawę 
fotografii z okazji 200-lecia kapliczek zaprosi 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko. 
„Rajd pieszy – śladami młodzieńczych 
wędrówek Karola Wojtyły” to z kolei 
czerwcowa propozycja UKS ALFA. 
Nie zabraknie cyklicznych imprez 
sportowych, i tak LKS ZRYW Szarów 
zorganizuje „Turniej o Puchar Królewskiej 
Puszczy”, UKS ISKRA zaprosi na 
„Międzyszkolny Turniej Siatkówki”. 
Jak, co roku piłkarze będą zmagać się 
w rozgrywkach o Puchar Wójta. Ponadto UKS 
ALFA zorganizuję projekt „Biegi Przełajowe, 
Dzień Dziecka w Gminie Kłaj na sportowo” 
na który otrzymało 1500 zł. Z listą zadań 
przeznaczonych do dofinansowania 
z samorządowego budżetu można zapoznać 
się na stronie www.klaj.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
zaprosić Państwa do uczestnictwa 
w zaproponowanych  wydarzeniach.
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Lucyna Świętek

fot. Jadwiga Ziółkowska

Po zebraniach 
wiejskich

JW AŚ
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Promesa 
na usuwanie 
skutków 
powodzi
Gmina Kłaj znalazła się na ministerialnej 
liście pomocy dla samorządów, które 
otrzymały wsparcie finansowe na usuwanie 
skutków powodzi. Promesa w wysokości 
100 tysięcy złotych zostanie wykorzystana 
na remont mostu w Łężkowicach. Kłaj 
z rządowych pieniędzy na usuwanie klęsk 
żywiołowych skorzysta po raz pierwszy.

5 lutego w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie minister spraw 
wewnętrznych i administracji Jerzy Miller 
wręczał samorządowcom powiatu wielickiego 
promesy na usuwanie skutków powodzi. 
– Bardzo się cieszę z uzyskanych środków. 
Otrzymana dotacja pozwoli tylko na częściowe 
zniwelowanie szkód po ubiegłorocznych 
powodziach. Wartość inwestycji, którą wspiera 
ministerstwo ma wynosić minimum 40 tys. zł. 
W tym momencie zdecydowaliśmy się na 
priorytetowe zadanie odbudowy mostu na 
potoku Łężkowiec – mówi wójt Zbigniew 
Strączek. 
Warunkiem skorzystania z rządowej kasy jest 
m.in. zabezpieczenie przez gminę wkładu 
własnego w wysokości 20% kosztów inwestycji. 
Weryfikacją danych o stratach 
popowodziowych zajmowała się specjalna 
komisja przy wojewodzie małopolskim.

JW

Wójt Zbigniew Strączek spotkał się 
z członkiem Zarządu Województwa 
Małopolskiego – Wojciechem Kozakiem. 
Przedmiotem ustaleń były wspólne 
tegoroczne przedsięwzięcia i zamierzenia 
obu samorządów. 

Znaczną część rozmów poświęcono 
sposobom przeciwdziałania zagrożeniom 
powodziowym na terenie gminy w tym 
systemowi odprowadzania wód opadowych 
z autostrady A4 do potoku Tusznica.  
– Zapobieganie takim klęskom, jakie 
spotkały naszych mieszkańców w zeszłym 
roku traktuję  jako priorytetowe – 
powiedział przed spotkaniem z marszałkiem 
gospodarz gminy Zbigniew Strączek. 

Kolejną poruszoną kwestią podczas 
wspólnego posiedzenia było przeznaczenie 
przez Urząd Marszałkowski środków 
finansowych na przeprowadzenie prac 
melioracyjnych na całej długości Tusznicy. 
Te działania miałyby wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Targowiska, 
bezpośrednio narażonych na skutki 
gwałtownego wzrostu poziomu wody 
w korycie Tusznicy. Dokładne dane odnośne 
tych środków miałyby być znane po 
przyjęciu uchwały budżetowej 
województwa małopolskiego. 

JW 

Art. 11a. (8) 1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Kompetencje, zadania rady gminy, 
określone w omawianej ustawie, zostały  
Państwu przedstawione w pierwszym  
artykule z cyklu „Samorządowe ABC”. 
W tym numerze omówimy kompetencje, 
zadania, prawa  wójta. Ustawa 
samorządowa określa funkcję wójta 
w następujący sposób:

Art. 26. 1. (62) Organem wykonawczym 
gminy jest wójt. 

Art. 30. (85) 1. Wójt wykonuje uchwały 
rady gminy i zadania gminy określone 
przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał 
rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania 
uchwał,
3) gospodarowanie mieniem 
komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt 
podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. (86) Wójt kieruje bieżącymi 
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz.

Art. 31a. (87) Wójt opracowuje plan 
operacyjny ochrony przed powodzią oraz 
ogłasza go i odwołuje 

Art. 31b. (88) 1. Jeżeli w inny sposób nie 

AB
C

S A M O R Z Ą D O W E  S A M O R Z Ą D O W E  

Nie będzie 
dopłat 
do ścieków
Wysokie zadłużenie Gminy, zmniejszona 
subwencja oświatowa spowodowały, że 
musiano zrezygnować z dopłat  z budżetu 
gminy do ścieków, by móc 
wygospodarować środki na najpilniejsze 
potrzeby. 

Do tej pory do każdego metra sześciennego  
dopłacano 1, 08 zł. W skali roku była to kwota 
150 000 zł.  Stawka pozostała zatem ta sama - 
5,57 zł.( netto)- jednak bez dopłaty. Poza tym 
wzrósł podatek VAT. Obecnie posiadacze 
kanalizacji będą płacić brutto 6,02 zł. za metr 

można usunąć bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla 
mienia, wójt może zarządzić ewakuację 
z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej wójt działa na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

.Art. 33. 1. (90) Wójt wykonuje zadania 
przy pomocy urzędu gminy.
2. (91) Organizację i zasady 
funkcjonowania urzędu gminy określa 
regulamin organizacyjny, nadany przez 
wójta w drodze zarządzenia.
3. (92) Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. (93) Wójt może powierzyć prowadzenie 
określonych spraw gminy w swoim 
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi 
gminy.
5.  Kierownik urzędu wykonuje 
uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników urzędu oraz 
kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników 
samorządowych określa odrębna ustawa.

Widzimy więc, że zakres obowiązków 
wójta jest bardzo szeroki. Odpowiada nie 
tylko za prawidłową pracę urzędu 
i podległych mu jednostek, ale również 
poprzez inicjatywę uchwałodawczą 
i wykonywanie budżetu bierze aktywny 
udział w kształtowaniu polityki 
gospodarczej, rozwojowej gminy. Wójt na 
mocy rozporządzeń, decyzji reguluje 
i załatwia wszystkie sprawy wchodzące 
w zakres działania urzędu. Od niego 
zależy w jaki sposób i jak szybko będą 
realizowane różnorakie potrzeby 
zgłaszane przez mieszkańców gminy.

Budżet gminy uchwaliła Rada Gminy, ale 
upoważniła Wójta do dokonywania zmian 
budżetu polegających na przesunięciach 
między rozdziałami w dziale planu 
wydatków bieżących z wyłączeniem 
wydatków bieżących przedsięwzięć  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Rada Gminy upoważniła również wójta do 
zaciągania kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu, z których stan zadłużenia 
w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć 
limitu 500 000 zł. Takie upoważnienia dają 
każdemu wójtowi samodzielność, ale 
rodzą dużą odpowiedzialność.

Wójt jest zobowiązany do składania radzie 
sprawozdania ze swojej działalności a raz 
w roku, po zakończeniu roku 
budżetowego , rada gminy  przyjmuje 
wykonanie budżetu w formie uchwały-  
absolutorium.
 Do bardzo ważnych zadań wójta należy 
również reprezentowanie gminy na 
zewnątrz. Wójt uczestniczy 
w spotkaniach,  naradach 
organizowanych na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim.
Wójt powinien dbać o wizerunek 
i pozycję gminy, rozpoznawać możliwości 
otrzymania środków finansowych 
i uruchamiać procedurę ich pozyskania. 
Wójt powinien mieć stały kontakt z 
mieszkańcami gminy, wsłuchiwać się 
w ich głosy  i reagować  na zgłaszane 
potrzeby, współpracować z radnymi, 
sołtysami, radami sołeckimi, 
organizacjami pozarządowymi.

Ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmianami) o samorządzie gminnym jest aktem prawnym 
według którego działają wszystkie organy samorządu terytorialnego. Określa czym jest gmina (wspólnota 
samorządowa), jaki jest jej ustrój, zakres działania, organy:

Lucyna Buczek

W terenie 
z przedstawicielami 
Polimex-Mostostal

sześcienny. Jednocześnie informujemy 
mieszkańców, że w zakładzie komunalnym 
odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej, 
która sprawdzi jakie są  aktualne składniki 
kształtujące cenę, gdzie można poszukać 
oszczędności, jaki jest rzeczywisty koszt 
oczyszczenia metra sześciennego ścieków. 
O wynikach i działaniach będziemy Państwa 
informować.

Lucyna Buczek
7 lutego wójt Zbigniew Strączek spotkał się z 
przedstawicielami Konsorcjum Polimex- 
Mostostal, firmy zajmującej się budową 
autostrady A4. Spotkanie zorganizowano 
w terenie. Na bazie zgłoszeń mieszkańców 
i  sołtysów wyznaczono miejsca wspólnego 
objazdu gminy. Zasadniczą kwestią poruszoną 
podczas rozmów było korzystanie przez 
pojazdy o wysokim tonażu w trakcie budowy 
A4 z gminnych traktów komunikacyjnych. 

Podobnie jak inne samorządy Gmina Kłaj wyraziła 
zgodę na korzystanie z części swoich ciągów 
komunikacyjnych pod warunkiem, że jakość dróg 
po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócona 
do stanu sprzed ich rozpoczęcia. 

Polimex- Mostostal posiada zatem ściśle 
wyznaczone drogi z których może korzystać.  
Mimo to gmina wciąż otrzymuje sygnały 
o łamaniu przyjętych ustaleń. Bezpośrednie 
wskazanie skutków nadużyć w komunikacji 
z terenem budowy spowodowało uzyskanie 
deklaracji wykonawcy – niezwłocznego dołożenia 
wszelkich starań, aby ukrócić dotychczasowy 
proceder. 

Poza tym wspólne ustalenia dotyczyły m.in. 
remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybackiej (na 
Gołym Brzegu) oraz wykonania odwodnień dróg 
zlokalizowanych wokół terenu budowy 
autostrady w pobliżu kłajowskiego cmentarza. 
Przedmiotem dyskusji było również ewentualne 
przywrócenie możliwości przejazdu po drodze 
łączącej Kłaj i Targowisko. Aktualnie dalszym 
ustaleniom podlega kwestia dojazdu busów do 
Targowiska. 

Podczas wspólnego spotkania ponownie 
zwrócono uwagę przedstawicielom

Polimex- Mostostal na problem pękania ścian 
zabudowań położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy A4. Warto podkreślić, 
że na podstawie zgłoszeń właścicieli 
nieruchomości gmina na bieżąco interweniuje w 
tej sprawie u wykonawcy robót 
i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

 Przypomnijmy, że powstający właśnie 
odcinek autostrady A4 Szarów – Brzesko ma być 
gotowy w styczniu 2012 roku.
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Przeciwpowodziowe 
ustalenia 
z wicemarszałkiem

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Wieliczce

 ogłasza zapisy w terminie do 10.05.2011r. na 
kursy:

 magazynier i operator wózka widłowego, 
przedsiębiorczość z obsługą komputera, 

bukieciarstwo i florystyka.

Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie 
ubezpieczenia w KRUSIE. 

Szczegóły pod nr tel. 12 278-22-95. 
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powodziach. Wartość inwestycji, którą wspiera 
ministerstwo ma wynosić minimum 40 tys. zł. 
W tym momencie zdecydowaliśmy się na 
priorytetowe zadanie odbudowy mostu na 
potoku Łężkowiec – mówi wójt Zbigniew 
Strączek. 
Warunkiem skorzystania z rządowej kasy jest 
m.in. zabezpieczenie przez gminę wkładu 
własnego w wysokości 20% kosztów inwestycji. 
Weryfikacją danych o stratach 
popowodziowych zajmowała się specjalna 
komisja przy wojewodzie małopolskim.

JW

Wójt Zbigniew Strączek spotkał się 
z członkiem Zarządu Województwa 
Małopolskiego – Wojciechem Kozakiem. 
Przedmiotem ustaleń były wspólne 
tegoroczne przedsięwzięcia i zamierzenia 
obu samorządów. 

Znaczną część rozmów poświęcono 
sposobom przeciwdziałania zagrożeniom 
powodziowym na terenie gminy w tym 
systemowi odprowadzania wód opadowych 
z autostrady A4 do potoku Tusznica.  
– Zapobieganie takim klęskom, jakie 
spotkały naszych mieszkańców w zeszłym 
roku traktuję  jako priorytetowe – 
powiedział przed spotkaniem z marszałkiem 
gospodarz gminy Zbigniew Strączek. 

Kolejną poruszoną kwestią podczas 
wspólnego posiedzenia było przeznaczenie 
przez Urząd Marszałkowski środków 
finansowych na przeprowadzenie prac 
melioracyjnych na całej długości Tusznicy. 
Te działania miałyby wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Targowiska, 
bezpośrednio narażonych na skutki 
gwałtownego wzrostu poziomu wody 
w korycie Tusznicy. Dokładne dane odnośne 
tych środków miałyby być znane po 
przyjęciu uchwały budżetowej 
województwa małopolskiego. 

JW 

Art. 11a. (8) 1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Kompetencje, zadania rady gminy, 
określone w omawianej ustawie, zostały  
Państwu przedstawione w pierwszym  
artykule z cyklu „Samorządowe ABC”. 
W tym numerze omówimy kompetencje, 
zadania, prawa  wójta. Ustawa 
samorządowa określa funkcję wójta 
w następujący sposób:

Art. 26. 1. (62) Organem wykonawczym 
gminy jest wójt. 

Art. 30. (85) 1. Wójt wykonuje uchwały 
rady gminy i zadania gminy określone 
przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał 
rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania 
uchwał,
3) gospodarowanie mieniem 
komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.
6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt 
podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. (86) Wójt kieruje bieżącymi 
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz.

Art. 31a. (87) Wójt opracowuje plan 
operacyjny ochrony przed powodzią oraz 
ogłasza go i odwołuje 

Art. 31b. (88) 1. Jeżeli w inny sposób nie 
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Nie będzie 
dopłat 
do ścieków
Wysokie zadłużenie Gminy, zmniejszona 
subwencja oświatowa spowodowały, że 
musiano zrezygnować z dopłat  z budżetu 
gminy do ścieków, by móc 
wygospodarować środki na najpilniejsze 
potrzeby. 

Do tej pory do każdego metra sześciennego  
dopłacano 1, 08 zł. W skali roku była to kwota 
150 000 zł.  Stawka pozostała zatem ta sama - 
5,57 zł.( netto)- jednak bez dopłaty. Poza tym 
wzrósł podatek VAT. Obecnie posiadacze 
kanalizacji będą płacić brutto 6,02 zł. za metr 

można usunąć bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla 
mienia, wójt może zarządzić ewakuację 
z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej wójt działa na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

.Art. 33. 1. (90) Wójt wykonuje zadania 
przy pomocy urzędu gminy.
2. (91) Organizację i zasady 
funkcjonowania urzędu gminy określa 
regulamin organizacyjny, nadany przez 
wójta w drodze zarządzenia.
3. (92) Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. (93) Wójt może powierzyć prowadzenie 
określonych spraw gminy w swoim 
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi 
gminy.
5.  Kierownik urzędu wykonuje 
uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników urzędu oraz 
kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników 
samorządowych określa odrębna ustawa.

Widzimy więc, że zakres obowiązków 
wójta jest bardzo szeroki. Odpowiada nie 
tylko za prawidłową pracę urzędu 
i podległych mu jednostek, ale również 
poprzez inicjatywę uchwałodawczą 
i wykonywanie budżetu bierze aktywny 
udział w kształtowaniu polityki 
gospodarczej, rozwojowej gminy. Wójt na 
mocy rozporządzeń, decyzji reguluje 
i załatwia wszystkie sprawy wchodzące 
w zakres działania urzędu. Od niego 
zależy w jaki sposób i jak szybko będą 
realizowane różnorakie potrzeby 
zgłaszane przez mieszkańców gminy.

Budżet gminy uchwaliła Rada Gminy, ale 
upoważniła Wójta do dokonywania zmian 
budżetu polegających na przesunięciach 
między rozdziałami w dziale planu 
wydatków bieżących z wyłączeniem 
wydatków bieżących przedsięwzięć  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Rada Gminy upoważniła również wójta do 
zaciągania kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu, z których stan zadłużenia 
w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć 
limitu 500 000 zł. Takie upoważnienia dają 
każdemu wójtowi samodzielność, ale 
rodzą dużą odpowiedzialność.

Wójt jest zobowiązany do składania radzie 
sprawozdania ze swojej działalności a raz 
w roku, po zakończeniu roku 
budżetowego , rada gminy  przyjmuje 
wykonanie budżetu w formie uchwały-  
absolutorium.
 Do bardzo ważnych zadań wójta należy 
również reprezentowanie gminy na 
zewnątrz. Wójt uczestniczy 
w spotkaniach,  naradach 
organizowanych na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim.
Wójt powinien dbać o wizerunek 
i pozycję gminy, rozpoznawać możliwości 
otrzymania środków finansowych 
i uruchamiać procedurę ich pozyskania. 
Wójt powinien mieć stały kontakt z 
mieszkańcami gminy, wsłuchiwać się 
w ich głosy  i reagować  na zgłaszane 
potrzeby, współpracować z radnymi, 
sołtysami, radami sołeckimi, 
organizacjami pozarządowymi.

Ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmianami) o samorządzie gminnym jest aktem prawnym 
według którego działają wszystkie organy samorządu terytorialnego. Określa czym jest gmina (wspólnota 
samorządowa), jaki jest jej ustrój, zakres działania, organy:

Lucyna Buczek

W terenie 
z przedstawicielami 
Polimex-Mostostal

sześcienny. Jednocześnie informujemy 
mieszkańców, że w zakładzie komunalnym 
odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej, 
która sprawdzi jakie są  aktualne składniki 
kształtujące cenę, gdzie można poszukać 
oszczędności, jaki jest rzeczywisty koszt 
oczyszczenia metra sześciennego ścieków. 
O wynikach i działaniach będziemy Państwa 
informować.

Lucyna Buczek
7 lutego wójt Zbigniew Strączek spotkał się z 
przedstawicielami Konsorcjum Polimex- 
Mostostal, firmy zajmującej się budową 
autostrady A4. Spotkanie zorganizowano 
w terenie. Na bazie zgłoszeń mieszkańców 
i  sołtysów wyznaczono miejsca wspólnego 
objazdu gminy. Zasadniczą kwestią poruszoną 
podczas rozmów było korzystanie przez 
pojazdy o wysokim tonażu w trakcie budowy 
A4 z gminnych traktów komunikacyjnych. 

Podobnie jak inne samorządy Gmina Kłaj wyraziła 
zgodę na korzystanie z części swoich ciągów 
komunikacyjnych pod warunkiem, że jakość dróg 
po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócona 
do stanu sprzed ich rozpoczęcia. 

Polimex- Mostostal posiada zatem ściśle 
wyznaczone drogi z których może korzystać.  
Mimo to gmina wciąż otrzymuje sygnały 
o łamaniu przyjętych ustaleń. Bezpośrednie 
wskazanie skutków nadużyć w komunikacji 
z terenem budowy spowodowało uzyskanie 
deklaracji wykonawcy – niezwłocznego dołożenia 
wszelkich starań, aby ukrócić dotychczasowy 
proceder. 

Poza tym wspólne ustalenia dotyczyły m.in. 
remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybackiej (na 
Gołym Brzegu) oraz wykonania odwodnień dróg 
zlokalizowanych wokół terenu budowy 
autostrady w pobliżu kłajowskiego cmentarza. 
Przedmiotem dyskusji było również ewentualne 
przywrócenie możliwości przejazdu po drodze 
łączącej Kłaj i Targowisko. Aktualnie dalszym 
ustaleniom podlega kwestia dojazdu busów do 
Targowiska. 

Podczas wspólnego spotkania ponownie 
zwrócono uwagę przedstawicielom

Polimex- Mostostal na problem pękania ścian 
zabudowań położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy A4. Warto podkreślić, 
że na podstawie zgłoszeń właścicieli 
nieruchomości gmina na bieżąco interweniuje w 
tej sprawie u wykonawcy robót 
i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

 Przypomnijmy, że powstający właśnie 
odcinek autostrady A4 Szarów – Brzesko ma być 
gotowy w styczniu 2012 roku.
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Przeciwpowodziowe 
ustalenia 
z wicemarszałkiem

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Wieliczce

 ogłasza zapisy w terminie do 10.05.2011r. na 
kursy:

 magazynier i operator wózka widłowego, 
przedsiębiorczość z obsługą komputera, 

bukieciarstwo i florystyka.

Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie 
ubezpieczenia w KRUSIE. 

Szczegóły pod nr tel. 12 278-22-95. 



Dołącz do nas!
Przekaż nam swój 1% podatku
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” od 2002 roku prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu, który jest Dziennym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Osób Niepełnosprawnych. 

Serdecznie zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu, gdzie można miło spędzić czas 
i rozwijać swoje zainteresowania pod okiem wykwalifikowanej kadry. Stowarzyszenie promuje inicjatywy 
integrujące środowisko lokalne z osobami niepełnosprawnymi, organizując warsztaty artystyczne dla dzieci 
i młodzieży, wyjazdy turystyczne, zabawy taneczne, konkursy regionalne. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% z odpisu do Urzędu Skarbowego na rzecz 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” Nr KRS 0000057765.

Bezpłatne konsultacje 

8 kwietnia w godzinach od 9:00 do 14:30 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbędą się 
bezpłatne konsultacje z mieszkańcami Gminy na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania z funduszy europejskich w zakresie przedsiębiorczości (środki na otwarcie 
działalności gospodarczej i rozwój firmy). Szkolenie poprowadzą pracownicy Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Stowarzyszenie na rzecz 
niepełnosprawnych ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży
 „Życzliwa Dłoń”

  powstało w 2000 r. i jest zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod nr KRS 0000106569

Każdy z Państwa może przekazać 1% 
podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego jaką jest: 
Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń.

Serdecznie dziękujemy! 

ŻYCZLIWA

DŁOŃ

STOWARZYSZENIE

Uprzejmie informujemy, 
że14 kwietnia br. w godzinach 

od 10.00 do 16.00 
pracownicy 

Urzędu Skarbowego 
w Wieliczce 

będą przyjmować 
w Urzędzie Gminy Kłaj 

zeznania 
podatkowe za ostatni rok.

Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza 

„JASKÓŁKA" w Szarowie, 
tel. 783 150 638

Celem Stowarzyszenia jest działanie 
w sferze zadań publicznych m. in.:
szeroko rozumiane działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych
działanie w zakresie pomocy społecznej 
w szczególności inicjowanie 
i popieranie wszelkich form pomocy 
dla dzieci i młodzieży, prowadzenie 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych
niesienie pomocy rodzinom i osobom 
będącym w potrzebie i w trudnej 
sytuacji życiowej
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób.

KONTAKT:

PODARUJ 

STRAŻAKOWI 

ZAMIAST 

FISKUSOWI

PIT-37

Z PITEM 
DO URZĘDU

8 9ROZMAITOŚCIINFORMACJE

Po wyborach 
sołtysów 
20 lutego mieszkańcy sześciu z dziewięciu 
sołectw zdecydowali o tym, kto przez 
najbliższe 4 lata będzie reprezentował ich 
interesy na forum gminy.  Mieszkańcy 
Szarowa i Grodkowic nie przystąpili do urn, 
ponieważ nie zgłosił się drugi kandydat. 

Po raz kolejny sołtysem Szarowa została 
wieloletnia działaczka Pani Anna Wójtowicz 
a sołtysem Grodkowic Pani Kazimiera 
Olchawska. W Dąbrowie wybory nie odbyły 
się na skutek niezarejestrowania żadnego 
kandydata.  Sołtys Dąbrowy pan Roman 
Marosz złożył rezygnację z pełnionej funkcji 
i  sprawuje swoje obowiązki do dnia 31 marca 
2011 r. 
W wyborach na sołtysów wzięło udział 
w sumie 19 kandydatów. Tylko w Kłaju 
o stanowisko sołtysa walczyło 5 osób. W całej 
gminie uprawnionych do głosowania było 
5845 osób. W sumie oddano 1807 głosów, 
w tym 13 nieważnych. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 30.9 %. Warto wspomnieć, iż 
frekwencja w grudniowych wyborach 
na wójta Kłaja przekroczyła próg 54%. 
Najliczniej do urn poszli mieszkańcy Łysokań 
(44,4%) i Łężkowic (44,3%). I to właśnie w tych 
sołectwach i w sołectwie Gruszki wybrano 
nowych sołtysów. Mieszkańców Gruszek 
będzie reprezentować Pani Helena Szlachta, 
Łysokań – Pan Włodzimierz Maciejasz, 
Łężkowic – Pan Andrzej Włodek. W 
pozostałych miejscowościach wyborcy zaufali 
poprzednim sołtysom.
W dniu 22 lutego podczas V sesji Rady Gminy, 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
ds. Wyborów Sołeckich Pan Michał 
Łuczkiewicz wręczył nowo wybranym 
sołtysom „Zaświadczenie o wyborze”. 
Wszystkim sołtysom życzymy spełnienia 
wyborczych obietnic i jak najlepszej 
współpracy z mieszkańcami.

AŚ

Do 31 marca 2011 r. przyjmowane są 
wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego dla uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych (o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dorosłych), 

Wymagania:
– złożenie prawidłowo wypełnionego 

wniosku przez dziennik podawczy 
(sekretariat UG) w wymaganym terminie,

– uczeń wraz z rodziną musi być 
zameldowany na terenie gminy Kłaj 
(poświadczenie z Urzędu Stanu 
Cywilnego),

– dochód na jednego członka rodziny nie 
może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto,

– należy dostarczyć oświadczenie lub 
zaświadczenia o dochodach wszystkich 
członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie
(miesiąc przed złożeniem wniosku – luty 
2011 r.),

– poświadczenie dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne będzie udzielane 
w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów:
– udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu nauczania, 
zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą,

– udziału w dodatkowych zajęciach: 
nauka języków, zajęcia sportowe, 
taneczne, recytatorskie, kółka 
zainteresowań;

– zakupu rzeczy o charakterze 
edukacyjnym: tornister, podręczniki, 
zeszyty, przybory szkolne, atlasy, 
encyklopedie, instrument muzyczny 
(potwierdzona przez szkołę nauka gry na 
instrumencie), pokrycie kosztów 
abonamentu internetowego, wyjazdu na 
wycieczkę szkolną, zieloną szkołę;

– zakupu stroju i obuwia sportowego 
na zajęcia wychowania fizycznego;

– zakupu biletów miesięcznych, 
obiadów, internatu - tylko uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych 
pobierających naukę poza miejscem 
zamieszkania. 

Michał Łuczkiewicz 
GZEAS w Kłaju

SOCJALNE
STYPENDIA 

SZKOLNE
wiosna 2011

Koncepcja 
budowy 
centrum 
sportowego
Nabiera szlifów projekt budowy kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kłaju. 
28 lutego w Urzędzie Gminy Kłaj wójt 
Zbigniew Strączek spotkał się z dyrekcją 
szkoły, projektantami i pracownikami ds. 
inwestycji. Rozmowy dotyczyły szczegółów 
architektoniczno-budowlanych projektu. 

Zakres inwestycji obejmie budowę boiska 
do piłki nożnej oraz boisk wielofunkcyjnych 
do gry w koszykówkę i siatkówkę a także 
tartanowej bieżni okólnej ze stanowiskami 
lekkoatletycznymi do skoku w dal i pchnięcia 
kulą. Poza tym kompleks będzie wyposażony 
w kort tenisowy i plac zabaw. Zakłada się 
również wybudowanie ogrodzenia i masztów 
oświetleniowych oraz zamontowanie systemu 
nawadniania. Teren zostanie  odwodniony 
poprzez wykonanie drenażu płyt boisk. Biorąc 
pod uwagę lokalne warunki krajobrazowe 
projektanci przewidują zastosowanie 
naturalnych, ekologicznych materiałów. 
Łącznie planuje się zagospodarować teren 
o powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych. 
Obiekt będzie profesjonalną bazą do 
trenowania kilku dyscyplin sportowych. 
Finalny termin realizacji zadania datuje się na 
połowę przyszłego roku.  
Zadanie zostanie sfinansowane z darowizny 
przekazanej placówce oraz z dotacji o jaką 
będzie wnioskować gmina za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Realizacja projektu pozwoli umieścić Kłaj 
wśród nielicznych gmin regionu posiadających 
tego typu obiekt sportowy.
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Zarząd OSP w Szarowie 

Serdecznie Dziękuje 
wszystkim podatnikom, 

którzy w zeznaniu podatkowym 
za rok 2009 

przekazali 1% podatku 
należnego dla naszej jednostki. 

Zgromadzone fundusze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 

i szkolenia specjalistyczne strażaków.

Zarząd OSP w Szarowie 

składa Serdeczne Podziękowanie 

panu Józefowi Włodek 

za udzielone wsparcie 

finansowe na zakup potrzebnego 

sprzętu i wyposażenia.

Zarząd OSP w Szarowie 

składa Serdeczne Podziękowanie 

pani Jadwidze Skwara 
za udzielone wsparcie finansowe na zakup 

potrzebnego sprzętu i wyposażenia.

JW



Dołącz do nas!
Przekaż nam swój 1% podatku
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” od 2002 roku prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu, który jest Dziennym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Osób Niepełnosprawnych. 

Serdecznie zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu, gdzie można miło spędzić czas 
i rozwijać swoje zainteresowania pod okiem wykwalifikowanej kadry. Stowarzyszenie promuje inicjatywy 
integrujące środowisko lokalne z osobami niepełnosprawnymi, organizując warsztaty artystyczne dla dzieci 
i młodzieży, wyjazdy turystyczne, zabawy taneczne, konkursy regionalne. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% z odpisu do Urzędu Skarbowego na rzecz 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” Nr KRS 0000057765.

Bezpłatne konsultacje 

8 kwietnia w godzinach od 9:00 do 14:30 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbędą się 
bezpłatne konsultacje z mieszkańcami Gminy na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania z funduszy europejskich w zakresie przedsiębiorczości (środki na otwarcie 
działalności gospodarczej i rozwój firmy). Szkolenie poprowadzą pracownicy Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Stowarzyszenie na rzecz 
niepełnosprawnych ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży
 „Życzliwa Dłoń”

  powstało w 2000 r. i jest zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod nr KRS 0000106569

Każdy z Państwa może przekazać 1% 
podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego jaką jest: 
Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń.

Serdecznie dziękujemy! 

ŻYCZLIWA

DŁOŃ

STOWARZYSZENIE

Uprzejmie informujemy, 
że14 kwietnia br. w godzinach 

od 10.00 do 16.00 
pracownicy 

Urzędu Skarbowego 
w Wieliczce 

będą przyjmować 
w Urzędzie Gminy Kłaj 

zeznania 
podatkowe za ostatni rok.

Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza 

„JASKÓŁKA" w Szarowie, 
tel. 783 150 638

Celem Stowarzyszenia jest działanie 
w sferze zadań publicznych m. in.:
szeroko rozumiane działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych
działanie w zakresie pomocy społecznej 
w szczególności inicjowanie 
i popieranie wszelkich form pomocy 
dla dzieci i młodzieży, prowadzenie 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych
niesienie pomocy rodzinom i osobom 
będącym w potrzebie i w trudnej 
sytuacji życiowej
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób.

KONTAKT:

PODARUJ 

STRAŻAKOWI 

ZAMIAST 

FISKUSOWI

PIT-37

Z PITEM 
DO URZĘDU

8 9ROZMAITOŚCIINFORMACJE

Po wyborach 
sołtysów 
20 lutego mieszkańcy sześciu z dziewięciu 
sołectw zdecydowali o tym, kto przez 
najbliższe 4 lata będzie reprezentował ich 
interesy na forum gminy.  Mieszkańcy 
Szarowa i Grodkowic nie przystąpili do urn, 
ponieważ nie zgłosił się drugi kandydat. 

Po raz kolejny sołtysem Szarowa została 
wieloletnia działaczka Pani Anna Wójtowicz 
a sołtysem Grodkowic Pani Kazimiera 
Olchawska. W Dąbrowie wybory nie odbyły 
się na skutek niezarejestrowania żadnego 
kandydata.  Sołtys Dąbrowy pan Roman 
Marosz złożył rezygnację z pełnionej funkcji 
i  sprawuje swoje obowiązki do dnia 31 marca 
2011 r. 
W wyborach na sołtysów wzięło udział 
w sumie 19 kandydatów. Tylko w Kłaju 
o stanowisko sołtysa walczyło 5 osób. W całej 
gminie uprawnionych do głosowania było 
5845 osób. W sumie oddano 1807 głosów, 
w tym 13 nieważnych. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 30.9 %. Warto wspomnieć, iż 
frekwencja w grudniowych wyborach 
na wójta Kłaja przekroczyła próg 54%. 
Najliczniej do urn poszli mieszkańcy Łysokań 
(44,4%) i Łężkowic (44,3%). I to właśnie w tych 
sołectwach i w sołectwie Gruszki wybrano 
nowych sołtysów. Mieszkańców Gruszek 
będzie reprezentować Pani Helena Szlachta, 
Łysokań – Pan Włodzimierz Maciejasz, 
Łężkowic – Pan Andrzej Włodek. W 
pozostałych miejscowościach wyborcy zaufali 
poprzednim sołtysom.
W dniu 22 lutego podczas V sesji Rady Gminy, 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
ds. Wyborów Sołeckich Pan Michał 
Łuczkiewicz wręczył nowo wybranym 
sołtysom „Zaświadczenie o wyborze”. 
Wszystkim sołtysom życzymy spełnienia 
wyborczych obietnic i jak najlepszej 
współpracy z mieszkańcami.

AŚ

Do 31 marca 2011 r. przyjmowane są 
wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego dla uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych (o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dorosłych), 

Wymagania:
– złożenie prawidłowo wypełnionego 

wniosku przez dziennik podawczy 
(sekretariat UG) w wymaganym terminie,

– uczeń wraz z rodziną musi być 
zameldowany na terenie gminy Kłaj 
(poświadczenie z Urzędu Stanu 
Cywilnego),

– dochód na jednego członka rodziny nie 
może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto,

– należy dostarczyć oświadczenie lub 
zaświadczenia o dochodach wszystkich 
członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie
(miesiąc przed złożeniem wniosku – luty 
2011 r.),

– poświadczenie dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne będzie udzielane 
w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów:
– udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu nauczania, 
zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą,

– udziału w dodatkowych zajęciach: 
nauka języków, zajęcia sportowe, 
taneczne, recytatorskie, kółka 
zainteresowań;

– zakupu rzeczy o charakterze 
edukacyjnym: tornister, podręczniki, 
zeszyty, przybory szkolne, atlasy, 
encyklopedie, instrument muzyczny 
(potwierdzona przez szkołę nauka gry na 
instrumencie), pokrycie kosztów 
abonamentu internetowego, wyjazdu na 
wycieczkę szkolną, zieloną szkołę;

– zakupu stroju i obuwia sportowego 
na zajęcia wychowania fizycznego;

– zakupu biletów miesięcznych, 
obiadów, internatu - tylko uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych 
pobierających naukę poza miejscem 
zamieszkania. 

Michał Łuczkiewicz 
GZEAS w Kłaju

SOCJALNE
STYPENDIA 

SZKOLNE
wiosna 2011

Koncepcja 
budowy 
centrum 
sportowego
Nabiera szlifów projekt budowy kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kłaju. 
28 lutego w Urzędzie Gminy Kłaj wójt 
Zbigniew Strączek spotkał się z dyrekcją 
szkoły, projektantami i pracownikami ds. 
inwestycji. Rozmowy dotyczyły szczegółów 
architektoniczno-budowlanych projektu. 

Zakres inwestycji obejmie budowę boiska 
do piłki nożnej oraz boisk wielofunkcyjnych 
do gry w koszykówkę i siatkówkę a także 
tartanowej bieżni okólnej ze stanowiskami 
lekkoatletycznymi do skoku w dal i pchnięcia 
kulą. Poza tym kompleks będzie wyposażony 
w kort tenisowy i plac zabaw. Zakłada się 
również wybudowanie ogrodzenia i masztów 
oświetleniowych oraz zamontowanie systemu 
nawadniania. Teren zostanie  odwodniony 
poprzez wykonanie drenażu płyt boisk. Biorąc 
pod uwagę lokalne warunki krajobrazowe 
projektanci przewidują zastosowanie 
naturalnych, ekologicznych materiałów. 
Łącznie planuje się zagospodarować teren 
o powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych. 
Obiekt będzie profesjonalną bazą do 
trenowania kilku dyscyplin sportowych. 
Finalny termin realizacji zadania datuje się na 
połowę przyszłego roku.  
Zadanie zostanie sfinansowane z darowizny 
przekazanej placówce oraz z dotacji o jaką 
będzie wnioskować gmina za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Realizacja projektu pozwoli umieścić Kłaj 
wśród nielicznych gmin regionu posiadających 
tego typu obiekt sportowy.
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Zarząd OSP w Szarowie 

Serdecznie Dziękuje 
wszystkim podatnikom, 

którzy w zeznaniu podatkowym 
za rok 2009 

przekazali 1% podatku 
należnego dla naszej jednostki. 

Zgromadzone fundusze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 

i szkolenia specjalistyczne strażaków.

Zarząd OSP w Szarowie 

składa Serdeczne Podziękowanie 

panu Józefowi Włodek 

za udzielone wsparcie 

finansowe na zakup potrzebnego 

sprzętu i wyposażenia.

Zarząd OSP w Szarowie 

składa Serdeczne Podziękowanie 

pani Jadwidze Skwara 
za udzielone wsparcie finansowe na zakup 

potrzebnego sprzętu i wyposażenia.

JW
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Warto jeść kiszonki…

Kiszenie jest jedną z najprostszych metod 
przechowywania żywności, a produkty 
przygotowane w ten sposób mają 
dodatkowe walory odżywcze.
Kiszenie zachodzi na skutek fermentacji. 
Zawarty w warzywach cukier uwalnia się 
w skutek działania zalewy i fermentuje 
w określonych warunkach, tworząc kwas 
mlekowy. Kwas ten wspólnie z innymi 
substancjami powstającymi podczas 
fermentacji, hamuje działanie 
niepożądanych drobnoustrojów i nadaje 
warzywom specyficzny smak , zapach 
i wygląd.

Zalety kiszonej kapusty
Kapusta kiszona jest produktem bardzo 
wartościowym, ponieważ nawet po 
wielomiesięcznym przechowywaniu zawiera 
duże ilości witamin i składników mineralnych. 
Należy jednak pamiętać o tym, że ma w sobie 
więcej wody i mniejszą ilość niektórych 
witamin, w porównaniu z kapustą świeżą, ale 
nadal jest dobrym źródłem witaminy C, 
witamin z grupy B i Beta-karotenu. Mniejsza 
zawartość nie dotyczy innych składników, 
bowiem kapusta kiszona dostarcza 3x więcej 
magnezu i cynku, niż kapusta świeża, a żelaza 
nawet sześciokrotnie.
Dzięki kiszeniu kapusta jest lżej strawna, 
w porównaniu z kapustą świeżą. Łatwiej 
również wchłaniają się z niej składniki 
odżywcze. Innym istotnym składnikiem kiszonej 
kapusty jest błonnik pokarmowy, który reguluje 
pracę przewodu pokarmowego.

Zalety kiszonych ogórków.
Podobnie jak  świeże ogórki, ogórki kiszone są 
bogate w wit. C i beta-karoten, dostarczają 
3-krotnie więcej cynku, 2-krotnie więcej żelaza 
i aż 5-krotnie więcej magnezu, niż ogórki 
świeże. Dwa niewielkie kiszone ogórki to tylko 
11 kcal. Dlatego są idealnym składnikiem diet 
odchudzających i mogą doskonale wzbogacać 

walory odżywcze i smak wielu potraw.

Warto wiedzieć
Praktycznie jedyną wadą kiszonych warzyw, 
jest duża zawartość sodu pochodzącego z soli 
dodawanej podczas kiszenia. Dlatego 
ograniczenia dotyczą jedzenia ich w dużych 
ilościach przez osoby z podwyższonym 
ciśnieniem krwi. Sposobem na to jest unikanie 
dodawania soli, lub przypraw z jej zawartością 
do dań z kiszonymi warzywami.

Trochę wiadomości o aloesie
Aloes – eliksir nieśmiertelności.
Nasze mamy i babcie doskonale wiedziały, że 
wśród ozdobnych roślin na parapecie musi stać 
aloes. Gdy ktoś w domu zranił się, zrywały 
kawałek gałązki, przecierały chore miejsce, 
a tak potraktowana ranka przestawała boleć 
i goiła się bardzo szybko. To wprost 
niewiarygodne jakie wielostronne, 
uzdrawiające właściwości ma aloes. 
Przyspiesza bezpieczne gojenie się ran, 
ponieważ niszczy bakterie, wirusy i grzyby, 
przywraca równowagę kwasowo- zasadową 
w organizmie. Poprawia krążenie krwi, 
reguluje układ immunologiczny. Oczyszcza 
i odtruwa organizm z toksyn. Zapobiega 
zaburzeniom przemiany materii. Odtruwa 
wątrobę i przeciwdziała osadzaniu się kamieni 
nerkowych. Ożywia prawidłową florę 
bakteryjną w układzie pokarmowym, niszczy 
złe bakterie.
Aloes działa również w kosmetyce. Niezależnie 
od tego z czym aloes jest połączony, może on 
redukować cellulit, neutralizować zapach potu, 
odbudowywać włosy i paznokcie, nawilżać 
skórę, dostarczać witamin i minerałów. 
Co najważniejsze, uelastycznia on tkankę, 
zapobiegając tworzeniu się zmarszczek.

MS.
Czekając na prawdziwą wiosnę,

serdecznie pozdrawiamy naszych czytelników
Koło Gospodyń Kłaj

Chrońmy 
pszczoły
Nadchodzi wiosna a więc czas 
intensywnej wegetacji i obfitego 
kwitnienia roślin. Czas wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych 
i ochronnych przez ogrodników, 
sadowników i producentów rolnych. 

Pamiętajmy, że ponad 70% wszystkich 
gatunków roślin jest zapylanych przez 
pszczoły. W latach 80-tych XX wieku 
nastąpił dynamiczny wzrost liczebności  
tych owadów. Jednak od tej pory 
następował systematyczny spadek 
pogłowia pszczół i obecnie ustabilizował 
się na poziomie 50% ilości z tamtych lat. 
Główną przyczyną tego zjawiska są 
różnego rodzaju choroby, z którymi 
walka jest bardzo trudna, gdyż 
pszczołom nie wolno podawać 

antybiotyków  z tej racji, że pozostają 
one w miodzie. Oprócz chorób 
w znacznej mierze przyczyną spadku 
populacji pszczół są zatrucia środkami 
chemicznymi, występującymi na skutek 
nie prawidłowo wykonywanych 
oprysków.

Drodzy Państwo, proszę was bardzo, 
abyście wszystkie zabiegi 
pielęgnacyjne i ochronne roślin 
wykonywali zgodnie z zaleceniami 
i w godzinach późno popołudniowych, 
kiedy pszczoły nie wylatują już na 
zbiory. 

Chrońmy te małe, ale jakże pożyteczne 
owady a wszyscy odniesiemy korzyści 
w postaci większych zbiorów – my 
pszczelarze, sadownicy, ogrodnicy 
i producenci rolni.                            
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Kłaj świętował Dzień Kobiet

Były rajstopy w prezencie, kwiatki, mydło i czekoladki. Prawie jak dawniej… Wyjątkowo sympatycznie. W niedziele 
6 marca blisko setka kobiet z Kłaja obchodziła wspólnie swoje święto. Imprezę dedykowaną paniom zorganizowało 
miejscowe Koło Gospodyń. Wójt Zbigniew Strączek wręczał żółte tulipany, a o świetne humory Solenizantek w tym 
szczególnym dniu zatroszczyli się panowie ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja i sympatyczny wodzirej. 

Kłaj świętował 
Dzień Kobiet
Były rajstopy w prezencie, kwiatki, mydło 
i czekoladki. Prawie jak dawniej… 
Wyjątkowo sympatycznie. W niedziele 
6 marca blisko setka kobiet z Kłaja 
obchodziła wspólnie swoje święto. 
Imprezę dedykowaną paniom 
zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń. 
Wójt Zbigniew Strączek wręczał żółte 
tulipany, a o świetne humory Solenizantek 
w tym szczególnym dniu zatroszczyli się 
panowie ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja 
i sympatyczny wodzirej. 

Stowarzyszenie gospodyń z Kłaja liczy  już 
piętnaście członkiń. Panie spotykają się od 
czterech lat, z każdym rokiem w szerszym 
gronie. Bez ich zaangażowania i wkładu pracy 
wiele imprez gminnych nie miałoby tak 
szczególnego charakteru. - Cieszę się z 
dzisiejszej uroczystości, zwłaszcza, że to już po 
raz piąty świętujemy razem – mówiła witając 
gości szefowa Koła Zofia Przeździk. Życzenia 
zgromadzonym Paniom złożył również jeden 
z nielicznych panów obecnych na uroczystości 
- Zbigniew Strączek. Gospodarz gminy życzył 
przede wszystkim tego, aby każdy kolejny 
dzień był dla nich Dniem Kobiet. W zamian 
gospodynie zaśpiewały piosenkę, której tekst 
ułożyły specjalnie z myślą o wójcie gminy.
 Niezaprzeczalnie najśmieszniejszym punktem 
programu były konkursy, przygotowane przez 
panów ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja. 
W rolę prowadzącego konkurencje wcielił się 
Stanisław Cebeńko. I tak Panie rywalizowały: 
obierając jabłka, segregując jajka, zjadając 
pączki czy też próbując zrzucić przyklejone 
do twarzy monety. 
I jak w każdym konkursie i w tym były nagrody 
– mydełka!     

Spotkanie w sali widowiskowej Urzędu Gminy 
przy słodkich smakołykach i tradycyjnej 
lampce wina było doskonałą okazją do 
rozmowy i wspólnej zabawy. Całości dopełniły 
dobrze znane przeboje i żarty, co jakiś czas  
wtrącane przez sympatycznego wodzireja.

Dla kochanych 
babć 
i dziadków
W Polsce święta Babci i Dziadka pojawiły 
się ponad trzydzieści lat temu. Dawniej 
babcia i dziadek byli autorytetami. 
Obecnie ich wiedza i doświadczenie 
są często lekceważone, bo młodzi szukają 
odpowiedzi na wiele pytań w Internecie.
Ale czyż Internet może konkurować 
z ciepłem i miłością babć i dziadków?

Aby odwdzięczyć się im za ich dobroć, miłość 
i opiekę przygotowaliśmy dla nich specjalną 
uroczystość. W dniu 21 stycznia babcie 
i dziadkowie zebrali się w naszej szkole i przy 
pysznym poczęstunku słuchali recytowanych 
przez nas wierszy i piosenek. Była też 
nietypowa bajka o Jasiu i o Małgosi. 

Życzyliśmy im jeszcze wielu, wielu lat życia 
w zdrowiu i szczęściu i wręczyliśmy drobne 
upominki. W drugiej części spotkania 
zaprosiliśmy chętne babcie i dziadków do 
konkursów. Seniorzy startowali w takich 
konkurencjach jak: zaplatanie warkoczy (tylko 
dla dziadków), rozwiązywanie rebusów, 
rozpoznawanie portretów, konkurs piosenki 
(do którego żaden dziadek się nie zgłosił). 

Na zakończenie odbył się quiz z wiedzy 
o wnukach. Zdobywcą I miejsca w tej 
dyscyplinie okazał się dziadzio Julitki Bułat 
z kl. I a najaktywniejsza babcią pani Walaszek 
(babcia Kasi Nowak) i pani Prochwicz ( babcia 
A. Prochwicza i F. Prochwicza) zaś 
najaktywniejszym dziadkiem pan S. Wróbel 
(dziadzio Filipa Sobkiewicza). 

Dla uczestników konkursów przewidzieliśmy 
słodkości i nagrody w €. 

Jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności 
– uczniowie klas 0-III ZSO w Brzeziu oraz ich 
wychowawcy.

G. RusakJW

Walentynkowe 
ferie w 
bibliotece
Piątkowy wieczór walentynkowy z muzyką 
i poezją zakończył ferie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kłaju. W pięknej 
scenerii przygotowanej przez dzieci, gdzie 
motywem dekoracyjnym były serca 
i serduszka – świętowano Dzień 
Zakochanych.

Na scenografię złożyły się również 
humorystyczne plakaty z parami zwierząt 
i hasłami np. „żabciu ty moja”, „kochajmy się jak 
dwa motylki”. 
     Gośćmi specjalnymi imprezy byli Wójt 
Gminy Pan Zbigniew Strączek i 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Lucyna 
Buczek. Po omówieniu tradycji związanych ze 
świętem walentynkowym, imprezę 
rozpoczęliśmy głośnym czytaniem przez Pana 
wójta wiersza pt.: „Walentynki” Kazimierza 
Kozłowskiego.
     Scenariusz poetycki, na który złożyły się 
liczne humorystyczne wiersze został 
przygotowany i przedstawiony przez dzieci.
Na zakończenie części literackiej jedna 
z dziewczynek odczytała wiersz (piosenkę  
z repertuaru zespołu Gawędy „Kupię Ci pęczek 
rzodkiewek” i chyba nie bez powodu, bo takie 

właśnie pięknie ustrojone bukieciki 
rzodkiewek, wręczono zaproszonym gościom 
wraz z okolicznościową kartką walentynkową.
Nie zabrakło zabaw i wróżb,  a podczas tańca 
łączono się w pary znanych postaci bajkowych. 
     Miło nam było gościć młodzież nie tylko 
z Kłaja ale również z Targowiska i Dąbrowy. 
Nasze zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci 
ze świętem zakochanych, zaprezentowanie 
utworów o miłości i stworzenie dzieciom 
okazji do dobrej zabawy. 
     Składamy serdeczne podziękowania 
sponsorom Katarzynie Golarz-Motak i Marii 
Bugaj-Sobkiewicz za ufundowanie słodyczy 
i bukietów. Błażejowi Wróbel za oprawę 
muzyczną.

Wiesława Cyz, Lucyna Świętek

fot. archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja

Wiceprezes Koła Pszczelarzy
w  Kłaju

Włodzimierz Gądek
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Warto jeść kiszonki…

Kiszenie jest jedną z najprostszych metod 
przechowywania żywności, a produkty 
przygotowane w ten sposób mają 
dodatkowe walory odżywcze.
Kiszenie zachodzi na skutek fermentacji. 
Zawarty w warzywach cukier uwalnia się 
w skutek działania zalewy i fermentuje 
w określonych warunkach, tworząc kwas 
mlekowy. Kwas ten wspólnie z innymi 
substancjami powstającymi podczas 
fermentacji, hamuje działanie 
niepożądanych drobnoustrojów i nadaje 
warzywom specyficzny smak , zapach 
i wygląd.

Zalety kiszonej kapusty
Kapusta kiszona jest produktem bardzo 
wartościowym, ponieważ nawet po 
wielomiesięcznym przechowywaniu zawiera 
duże ilości witamin i składników mineralnych. 
Należy jednak pamiętać o tym, że ma w sobie 
więcej wody i mniejszą ilość niektórych 
witamin, w porównaniu z kapustą świeżą, ale 
nadal jest dobrym źródłem witaminy C, 
witamin z grupy B i Beta-karotenu. Mniejsza 
zawartość nie dotyczy innych składników, 
bowiem kapusta kiszona dostarcza 3x więcej 
magnezu i cynku, niż kapusta świeża, a żelaza 
nawet sześciokrotnie.
Dzięki kiszeniu kapusta jest lżej strawna, 
w porównaniu z kapustą świeżą. Łatwiej 
również wchłaniają się z niej składniki 
odżywcze. Innym istotnym składnikiem kiszonej 
kapusty jest błonnik pokarmowy, który reguluje 
pracę przewodu pokarmowego.

Zalety kiszonych ogórków.
Podobnie jak  świeże ogórki, ogórki kiszone są 
bogate w wit. C i beta-karoten, dostarczają 
3-krotnie więcej cynku, 2-krotnie więcej żelaza 
i aż 5-krotnie więcej magnezu, niż ogórki 
świeże. Dwa niewielkie kiszone ogórki to tylko 
11 kcal. Dlatego są idealnym składnikiem diet 
odchudzających i mogą doskonale wzbogacać 

walory odżywcze i smak wielu potraw.

Warto wiedzieć
Praktycznie jedyną wadą kiszonych warzyw, 
jest duża zawartość sodu pochodzącego z soli 
dodawanej podczas kiszenia. Dlatego 
ograniczenia dotyczą jedzenia ich w dużych 
ilościach przez osoby z podwyższonym 
ciśnieniem krwi. Sposobem na to jest unikanie 
dodawania soli, lub przypraw z jej zawartością 
do dań z kiszonymi warzywami.

Trochę wiadomości o aloesie
Aloes – eliksir nieśmiertelności.
Nasze mamy i babcie doskonale wiedziały, że 
wśród ozdobnych roślin na parapecie musi stać 
aloes. Gdy ktoś w domu zranił się, zrywały 
kawałek gałązki, przecierały chore miejsce, 
a tak potraktowana ranka przestawała boleć 
i goiła się bardzo szybko. To wprost 
niewiarygodne jakie wielostronne, 
uzdrawiające właściwości ma aloes. 
Przyspiesza bezpieczne gojenie się ran, 
ponieważ niszczy bakterie, wirusy i grzyby, 
przywraca równowagę kwasowo- zasadową 
w organizmie. Poprawia krążenie krwi, 
reguluje układ immunologiczny. Oczyszcza 
i odtruwa organizm z toksyn. Zapobiega 
zaburzeniom przemiany materii. Odtruwa 
wątrobę i przeciwdziała osadzaniu się kamieni 
nerkowych. Ożywia prawidłową florę 
bakteryjną w układzie pokarmowym, niszczy 
złe bakterie.
Aloes działa również w kosmetyce. Niezależnie 
od tego z czym aloes jest połączony, może on 
redukować cellulit, neutralizować zapach potu, 
odbudowywać włosy i paznokcie, nawilżać 
skórę, dostarczać witamin i minerałów. 
Co najważniejsze, uelastycznia on tkankę, 
zapobiegając tworzeniu się zmarszczek.

MS.
Czekając na prawdziwą wiosnę,

serdecznie pozdrawiamy naszych czytelników
Koło Gospodyń Kłaj

Chrońmy 
pszczoły
Nadchodzi wiosna a więc czas 
intensywnej wegetacji i obfitego 
kwitnienia roślin. Czas wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych 
i ochronnych przez ogrodników, 
sadowników i producentów rolnych. 

Pamiętajmy, że ponad 70% wszystkich 
gatunków roślin jest zapylanych przez 
pszczoły. W latach 80-tych XX wieku 
nastąpił dynamiczny wzrost liczebności  
tych owadów. Jednak od tej pory 
następował systematyczny spadek 
pogłowia pszczół i obecnie ustabilizował 
się na poziomie 50% ilości z tamtych lat. 
Główną przyczyną tego zjawiska są 
różnego rodzaju choroby, z którymi 
walka jest bardzo trudna, gdyż 
pszczołom nie wolno podawać 

antybiotyków  z tej racji, że pozostają 
one w miodzie. Oprócz chorób 
w znacznej mierze przyczyną spadku 
populacji pszczół są zatrucia środkami 
chemicznymi, występującymi na skutek 
nie prawidłowo wykonywanych 
oprysków.

Drodzy Państwo, proszę was bardzo, 
abyście wszystkie zabiegi 
pielęgnacyjne i ochronne roślin 
wykonywali zgodnie z zaleceniami 
i w godzinach późno popołudniowych, 
kiedy pszczoły nie wylatują już na 
zbiory. 

Chrońmy te małe, ale jakże pożyteczne 
owady a wszyscy odniesiemy korzyści 
w postaci większych zbiorów – my 
pszczelarze, sadownicy, ogrodnicy 
i producenci rolni.                            
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Kłaj świętował Dzień Kobiet

Były rajstopy w prezencie, kwiatki, mydło i czekoladki. Prawie jak dawniej… Wyjątkowo sympatycznie. W niedziele 
6 marca blisko setka kobiet z Kłaja obchodziła wspólnie swoje święto. Imprezę dedykowaną paniom zorganizowało 
miejscowe Koło Gospodyń. Wójt Zbigniew Strączek wręczał żółte tulipany, a o świetne humory Solenizantek w tym 
szczególnym dniu zatroszczyli się panowie ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja i sympatyczny wodzirej. 

Kłaj świętował 
Dzień Kobiet
Były rajstopy w prezencie, kwiatki, mydło 
i czekoladki. Prawie jak dawniej… 
Wyjątkowo sympatycznie. W niedziele 
6 marca blisko setka kobiet z Kłaja 
obchodziła wspólnie swoje święto. 
Imprezę dedykowaną paniom 
zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń. 
Wójt Zbigniew Strączek wręczał żółte 
tulipany, a o świetne humory Solenizantek 
w tym szczególnym dniu zatroszczyli się 
panowie ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja 
i sympatyczny wodzirej. 

Stowarzyszenie gospodyń z Kłaja liczy  już 
piętnaście członkiń. Panie spotykają się od 
czterech lat, z każdym rokiem w szerszym 
gronie. Bez ich zaangażowania i wkładu pracy 
wiele imprez gminnych nie miałoby tak 
szczególnego charakteru. - Cieszę się z 
dzisiejszej uroczystości, zwłaszcza, że to już po 
raz piąty świętujemy razem – mówiła witając 
gości szefowa Koła Zofia Przeździk. Życzenia 
zgromadzonym Paniom złożył również jeden 
z nielicznych panów obecnych na uroczystości 
- Zbigniew Strączek. Gospodarz gminy życzył 
przede wszystkim tego, aby każdy kolejny 
dzień był dla nich Dniem Kobiet. W zamian 
gospodynie zaśpiewały piosenkę, której tekst 
ułożyły specjalnie z myślą o wójcie gminy.
 Niezaprzeczalnie najśmieszniejszym punktem 
programu były konkursy, przygotowane przez 
panów ze Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja. 
W rolę prowadzącego konkurencje wcielił się 
Stanisław Cebeńko. I tak Panie rywalizowały: 
obierając jabłka, segregując jajka, zjadając 
pączki czy też próbując zrzucić przyklejone 
do twarzy monety. 
I jak w każdym konkursie i w tym były nagrody 
– mydełka!     

Spotkanie w sali widowiskowej Urzędu Gminy 
przy słodkich smakołykach i tradycyjnej 
lampce wina było doskonałą okazją do 
rozmowy i wspólnej zabawy. Całości dopełniły 
dobrze znane przeboje i żarty, co jakiś czas  
wtrącane przez sympatycznego wodzireja.

Dla kochanych 
babć 
i dziadków
W Polsce święta Babci i Dziadka pojawiły 
się ponad trzydzieści lat temu. Dawniej 
babcia i dziadek byli autorytetami. 
Obecnie ich wiedza i doświadczenie 
są często lekceważone, bo młodzi szukają 
odpowiedzi na wiele pytań w Internecie.
Ale czyż Internet może konkurować 
z ciepłem i miłością babć i dziadków?

Aby odwdzięczyć się im za ich dobroć, miłość 
i opiekę przygotowaliśmy dla nich specjalną 
uroczystość. W dniu 21 stycznia babcie 
i dziadkowie zebrali się w naszej szkole i przy 
pysznym poczęstunku słuchali recytowanych 
przez nas wierszy i piosenek. Była też 
nietypowa bajka o Jasiu i o Małgosi. 

Życzyliśmy im jeszcze wielu, wielu lat życia 
w zdrowiu i szczęściu i wręczyliśmy drobne 
upominki. W drugiej części spotkania 
zaprosiliśmy chętne babcie i dziadków do 
konkursów. Seniorzy startowali w takich 
konkurencjach jak: zaplatanie warkoczy (tylko 
dla dziadków), rozwiązywanie rebusów, 
rozpoznawanie portretów, konkurs piosenki 
(do którego żaden dziadek się nie zgłosił). 

Na zakończenie odbył się quiz z wiedzy 
o wnukach. Zdobywcą I miejsca w tej 
dyscyplinie okazał się dziadzio Julitki Bułat 
z kl. I a najaktywniejsza babcią pani Walaszek 
(babcia Kasi Nowak) i pani Prochwicz ( babcia 
A. Prochwicza i F. Prochwicza) zaś 
najaktywniejszym dziadkiem pan S. Wróbel 
(dziadzio Filipa Sobkiewicza). 

Dla uczestników konkursów przewidzieliśmy 
słodkości i nagrody w €. 

Jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności 
– uczniowie klas 0-III ZSO w Brzeziu oraz ich 
wychowawcy.

G. RusakJW

Walentynkowe 
ferie w 
bibliotece
Piątkowy wieczór walentynkowy z muzyką 
i poezją zakończył ferie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kłaju. W pięknej 
scenerii przygotowanej przez dzieci, gdzie 
motywem dekoracyjnym były serca 
i serduszka – świętowano Dzień 
Zakochanych.

Na scenografię złożyły się również 
humorystyczne plakaty z parami zwierząt 
i hasłami np. „żabciu ty moja”, „kochajmy się jak 
dwa motylki”. 
     Gośćmi specjalnymi imprezy byli Wójt 
Gminy Pan Zbigniew Strączek i 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Lucyna 
Buczek. Po omówieniu tradycji związanych ze 
świętem walentynkowym, imprezę 
rozpoczęliśmy głośnym czytaniem przez Pana 
wójta wiersza pt.: „Walentynki” Kazimierza 
Kozłowskiego.
     Scenariusz poetycki, na który złożyły się 
liczne humorystyczne wiersze został 
przygotowany i przedstawiony przez dzieci.
Na zakończenie części literackiej jedna 
z dziewczynek odczytała wiersz (piosenkę  
z repertuaru zespołu Gawędy „Kupię Ci pęczek 
rzodkiewek” i chyba nie bez powodu, bo takie 

właśnie pięknie ustrojone bukieciki 
rzodkiewek, wręczono zaproszonym gościom 
wraz z okolicznościową kartką walentynkową.
Nie zabrakło zabaw i wróżb,  a podczas tańca 
łączono się w pary znanych postaci bajkowych. 
     Miło nam było gościć młodzież nie tylko 
z Kłaja ale również z Targowiska i Dąbrowy. 
Nasze zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci 
ze świętem zakochanych, zaprezentowanie 
utworów o miłości i stworzenie dzieciom 
okazji do dobrej zabawy. 
     Składamy serdeczne podziękowania 
sponsorom Katarzynie Golarz-Motak i Marii 
Bugaj-Sobkiewicz za ufundowanie słodyczy 
i bukietów. Błażejowi Wróbel za oprawę 
muzyczną.

Wiesława Cyz, Lucyna Świętek

fot. archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja
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w  Kłaju

Włodzimierz Gądek



912 13SPORTSPOŁECZEŃSTWO

Dzień Babci 
i Dziadka 
w „Jaskółce”
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaskółka” 
zorganizowano spotkanie babć 
i dziadków z wnukami. Przygotowali je 
mali artyści należący do koła plastyczno- 
artystycznego. 

Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem 
podjęły się tego zadania. Przygotowały 
zaproszenia, pomogły w wykonaniu 
dekoracji oraz w zorganizowaniu części 
artystycznej przygotowanej przez 
wychowawców (Zofię Filipowską – Turecką, 
Joannę Stalę, Paulinę Jankowicz).
W 28 stycznia w kameralnej atmosferze przy 
słodkim poczęstunku babcie i dziadkowie 
spędzili miły wieczór.
Ich wnukowie zaprezentowali wiersze, pełne 
humoru inscenizacje przeplecione 
piosenkami oraz utworami muzycznymi 
wykonywanymi na saksofonie. Na koniec 
części artystycznej dzieci zaśpiewały „Sto lat” 
i wręczyły własnoręcznie zrobione kwiaty 
i dyplomy– wyraz wdzięczności dla swoich 
babć i dziadków. 

Na uroczystości obecna była zawsze 
wspierająca stowarzyszenie sołtys Pani Alicja 
Wójtowicz. W drugiej części spotkania – 
babcie i dziadków poproszono 
o namalowanie swoich wnucząt. Zabawy 
i śmiechu przy tym było bez liku.

Cieszymy się z tego spotkania, będącego 
wyrazem mocnej więzi międzypokoleniowej. 
Dla nas wychowawców oraz dzieci to bardzo 
ważne i miłe, kiedy babcie i dziadkowie 
znajdują czas i w tak licznym gronie 
uczestniczą w przygotowanych przez nas 
wydarzeniach. 

Dziękujemy
Wychowawcy „Jaskółki”

zakończyła się moja 4-letnia kadencja 
jako radnego Dąbrowy. Kończy się 
również moja 2-ga kadencja sołtysa 
wsi. Składam zatem serdeczne 
podziękowanie za wspólną pracę na 
rzecz budowy i rozwoju naszej gminy: 
Wójtowi Gminy Panu Janowi 
Majerzowi, Z-cy Wójta Panu 
Wiesławowi Średniawie, Sekretarzowi 
Panu Władysławowi Migdałowi, 
pracownikom gminy, radnym, 
sołtysom, Wiceprzewodniczącemu 
Powiatu Panu Wojciechowi 
Smoterowi. Dziękuję Radzie Sołeckiej, 
a szczególnie Panu Józefowi 
Zawadzkiemu za 16 lat wspólnej 
pracy w samorządzie wiejskim, 
strażakom, Paniom z KGW oraz 
mieszkańcom. To zaszczyt, że 
mogłem z Wami pracować. 
Składam gratulacje Przewodniczącej 
Rady Gminy Pani Lucynie Buczek oraz 
przyszłemu Sołtysowi Dąbrowy. 
Szanuję wolę wyborców i życzę 
nowej władzy by wszystkie obietnice 
wyborcze zostały zrealizowane. 

Z wyrazami szacunku 
Sołtys Dąbrowy Roman Marosz

Przeciwdziałanie 
narkomanii 
i alkoholizmowi
Podczas sesji Rady Gminy 17 stycznia 
został przyjęty Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W ramach przyjętego Programu zwiększy 
się na terenie gminy dostępność pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków. Powstanie 
grupa „Anonimowych Alkoholików” oraz 
grupa wsparcia dla uzależnionych od 
narkotyków. W dalszym ciągu będzie 
działał Gminny Punkt Konsultacyjny ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w ramach, 
którego pełnione są dyżury specjalistów:
Psychiatra, lek. med. Pani Anita 
Chwastowska-Majkrzak, w każdą środę 
od godziny 15.00-19.00, pok. 203 Urzędu 
Gminy Kłaj

Psycholog-terapeuta, Pani Elżbieta 
Szczepaniec, w każdy wtorek od godziny 
10.00-15.00, pok. 203 Urzędu Gminy Kłaj. 
Aby pomoc terapeutyczna 
i rehabilitacyjna dotarła do jak 
największej liczby naszych mieszkańców 
borykających się z problemami 
uzależnień,  prowadzona będzie 
działalność informacyjna o chorobie 
i możliwościach jej leczenia. Zadaniem 
specjalistów będzie udzielenie wsparcia 
członkom ich rodzin oraz motywowanie 
do podjęcia terapii. Przy współpracy 
z UG Kłaj, radami sołeckimi, klubami 
sportowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi będą prowadzone 
lokalne kampanie edukacyjne, które 
będą mieć postać konkursów, wystaw 
oraz lokalnych imprez sportowo-
rozrywkowych dla dzieci i młodzieży. 
Wszystkie rodziny, w których występują 
problemy alkoholowe i narkotykowe 
mają możliwość zasięgnięcia  pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

Korzystajmy z pomocy specjalistów. Nie 
pozostawajmy ze swoimi problemami 
sami.

Kolejne 
medale dla 
naszych 
karateków
Dziewięć medali zdobyła 6-osobowa 
ekipa Akademii Karate Tradycyjnego 
z Niepołomic i Kłaja podczas 
I Noworocznego Turnieju Karate 
Tradycyjnego, który odbył się we 
Włocławku.

Nasi zawodnicy startowali w konkurencji 
kumite (walka) i kata (układy technik). 
W turnieju wzięło udział 286 zawodniczek 
i zawodników z 23 klubów z całej Polski. 
Oto miejsca naszych reprezentantów: 
seniorki: Anna Mleko - trzecie w kumite 
i w kata; juniorzy młodsi (13-15 lat): Wiktor 
Staszak – pierwsze w kumite i w kata, 
Klaudia Mleko (Szarów) - pierwsze 
w kumite i drugie w kata, Krzysztof Buczek 
(Kłaj) - trzecie w kumite i drugie w kata; 
młodzicy (10-12 lat): Jan Bednarz – pierwsze 
w kata. 
W. Staszak i K. Mleko debiutowali 
w konkurencji walk. Mimo dużego stresu 

spisali się znakomicie. Szymon Guzik 
(Łysokanie), zaprezentował dobrą formę 
w kumite (dwa zwycięstwa i jedna porażka). 
Młodzi zawodnicy zebrali sporo 
doświadczeń na przyszłość. – Coraz lepiej 
czuję się na macie. Udało mi się wygrać kilka 
walk. W finale zrobiłem błąd, ale wiem nad 
czym muszę teraz pracować – przyznał 
Buczek. 
Organizatorem turnieju był Instytut Karate 
Tradycyjnego we Włocławku, którego 
prezesem jest Krzysztof Neugebauer, jeden 
z najbardziej utytułowanych zawodników 
karate na świecie. 

Joanna Musiał

III Turniej 
Trampkarzy
o Puchar Wójta 
Gminy Kłaj
5 lutego 2011 r. na hali sportowej przy 
ZSO w Kłaju rozegrano III halowy turniej 
piłkarski trampkarzy o puchar Wójta 
Gminy Kłaj. 

Turniej stanowił jedną z imprez w ramach 
„Ferii zimowych 2011” zorganizowanych 
przez LKS „Wolni” Kłaj we współpracy 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i przy 
pomocy finansowej Spółdzielni Handlowo-
Usługowej w Kłaju. W imprezie udział wzięli 
zawodnicy „KS Kolejarz” Prokocim, „Raba” 
Książnice oraz gospodarze turnieju „Wolni” 
Kłaj. Turniej rozegrano systemem każdy 
z każdym mecz i rewanż. Ostatecznie 
zwycięzcą turnieju została drużyna 
„Wolnych” Kłaj. Widownię do końca 
elektryzowało spotkanie pomiędzy 
Wolnymi i Kolejarzem, jeżeli zwycięstwo 
odniósłby Kolejarz to mogłoby się okazać, 
że to on byłby triumfatorem rozgrywek. 
Mecz zakończył się jednak remisem, co 
dawało pierwszeństwo w turnieju drużynie 
z Kłaja. 
Turniej sędziował pan Mieczysław Feret.

Wycieczka

Szlakiem 

Jana III 

Sobieskiego

Wycieczka zaplanowana jest 
w najpiękniejszym okresie, gdy 

przyroda budzi się do życia 
a zieleń pól i błękit nieba oddają całe 

piękno Kresów Wschodnich 
(24-29 maja 2011 r.). 

Zwiedzając stare polskie miasta, 
twierdze i zamki oraz podziwiając 

krajobraz wokół Żółkwkwi, Złoczowa i 
Lwowa wejdziemy 

w klimat epoki 
Jana III Sobieskiego. 

Zapewniamy transport, 
zakwaterowanie, śniadania, 

przewodnika oraz wiele wspaniałych 
wrażeń. 

Zapisy oraz szczegółowe informacje o 
wycieczce pod telefonem: 12 2841 088 

lub kom. 607 777 843 
w godz. 17.00- 22.00

O zakwalifikowaniu na wycieczkę 
decyduje termin zgłoszenia 
(zapisy do 30 marca 2011 r.).

Trasa wycieczki: Kłaj – Lwów – 
Brzuchowice – Żółkiew – Kryhów– 

Złoczów – Olesko – Podhorce – 
Lwów – Kłaj. 

Zarząd LKS „Wolni” Kłaj 
zaprasza na 

wspaniałą wycieczkę 
na Zieloną Ukrainę – 

Szlakiem 
Jana III Sobieskiego 

W dniu 8 marca 2011 roku do Rady 
Gminy wpłynęła pisemna rezygnacja 
Pana Romana Marosza z funkcji 
sołtysa Dąbrowy. Pozwolę sobie, 
jestem przekonana że w imieniu 
wszystkich Mieszkańców, serdecznie 
podziękować Panu Maroszowi za 
oddanie i ogrom pracy na rzecz 
dobra Dąbrowy.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Lucyna Buczek
Radna Dąbrowy 
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Tabela Turnieju

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Stosunek bramek

1.

2.

3.

„Wolni Kłaj”

„Kolejarz Prokocim”

„Raba Książnice”
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pozdrawiam 
J. Cz

Na zdjęciu: Krzysztof Buczek, Szymon Guzik, 
Klaudia Mleko

fot. Jerzy Staszak

AŚ
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Dzień Babci 
i Dziadka 
w „Jaskółce”
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaskółka” 
zorganizowano spotkanie babć 
i dziadków z wnukami. Przygotowali je 
mali artyści należący do koła plastyczno- 
artystycznego. 

Dzieci aktywnie i z dużym zaangażowaniem 
podjęły się tego zadania. Przygotowały 
zaproszenia, pomogły w wykonaniu 
dekoracji oraz w zorganizowaniu części 
artystycznej przygotowanej przez 
wychowawców (Zofię Filipowską – Turecką, 
Joannę Stalę, Paulinę Jankowicz).
W 28 stycznia w kameralnej atmosferze przy 
słodkim poczęstunku babcie i dziadkowie 
spędzili miły wieczór.
Ich wnukowie zaprezentowali wiersze, pełne 
humoru inscenizacje przeplecione 
piosenkami oraz utworami muzycznymi 
wykonywanymi na saksofonie. Na koniec 
części artystycznej dzieci zaśpiewały „Sto lat” 
i wręczyły własnoręcznie zrobione kwiaty 
i dyplomy– wyraz wdzięczności dla swoich 
babć i dziadków. 

Na uroczystości obecna była zawsze 
wspierająca stowarzyszenie sołtys Pani Alicja 
Wójtowicz. W drugiej części spotkania – 
babcie i dziadków poproszono 
o namalowanie swoich wnucząt. Zabawy 
i śmiechu przy tym było bez liku.

Cieszymy się z tego spotkania, będącego 
wyrazem mocnej więzi międzypokoleniowej. 
Dla nas wychowawców oraz dzieci to bardzo 
ważne i miłe, kiedy babcie i dziadkowie 
znajdują czas i w tak licznym gronie 
uczestniczą w przygotowanych przez nas 
wydarzeniach. 

Dziękujemy
Wychowawcy „Jaskółki”

zakończyła się moja 4-letnia kadencja 
jako radnego Dąbrowy. Kończy się 
również moja 2-ga kadencja sołtysa 
wsi. Składam zatem serdeczne 
podziękowanie za wspólną pracę na 
rzecz budowy i rozwoju naszej gminy: 
Wójtowi Gminy Panu Janowi 
Majerzowi, Z-cy Wójta Panu 
Wiesławowi Średniawie, Sekretarzowi 
Panu Władysławowi Migdałowi, 
pracownikom gminy, radnym, 
sołtysom, Wiceprzewodniczącemu 
Powiatu Panu Wojciechowi 
Smoterowi. Dziękuję Radzie Sołeckiej, 
a szczególnie Panu Józefowi 
Zawadzkiemu za 16 lat wspólnej 
pracy w samorządzie wiejskim, 
strażakom, Paniom z KGW oraz 
mieszkańcom. To zaszczyt, że 
mogłem z Wami pracować. 
Składam gratulacje Przewodniczącej 
Rady Gminy Pani Lucynie Buczek oraz 
przyszłemu Sołtysowi Dąbrowy. 
Szanuję wolę wyborców i życzę 
nowej władzy by wszystkie obietnice 
wyborcze zostały zrealizowane. 

Z wyrazami szacunku 
Sołtys Dąbrowy Roman Marosz

Przeciwdziałanie 
narkomanii 
i alkoholizmowi
Podczas sesji Rady Gminy 17 stycznia 
został przyjęty Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W ramach przyjętego Programu zwiększy 
się na terenie gminy dostępność pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków. Powstanie 
grupa „Anonimowych Alkoholików” oraz 
grupa wsparcia dla uzależnionych od 
narkotyków. W dalszym ciągu będzie 
działał Gminny Punkt Konsultacyjny ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w ramach, 
którego pełnione są dyżury specjalistów:
Psychiatra, lek. med. Pani Anita 
Chwastowska-Majkrzak, w każdą środę 
od godziny 15.00-19.00, pok. 203 Urzędu 
Gminy Kłaj

Psycholog-terapeuta, Pani Elżbieta 
Szczepaniec, w każdy wtorek od godziny 
10.00-15.00, pok. 203 Urzędu Gminy Kłaj. 
Aby pomoc terapeutyczna 
i rehabilitacyjna dotarła do jak 
największej liczby naszych mieszkańców 
borykających się z problemami 
uzależnień,  prowadzona będzie 
działalność informacyjna o chorobie 
i możliwościach jej leczenia. Zadaniem 
specjalistów będzie udzielenie wsparcia 
członkom ich rodzin oraz motywowanie 
do podjęcia terapii. Przy współpracy 
z UG Kłaj, radami sołeckimi, klubami 
sportowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi będą prowadzone 
lokalne kampanie edukacyjne, które 
będą mieć postać konkursów, wystaw 
oraz lokalnych imprez sportowo-
rozrywkowych dla dzieci i młodzieży. 
Wszystkie rodziny, w których występują 
problemy alkoholowe i narkotykowe 
mają możliwość zasięgnięcia  pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

Korzystajmy z pomocy specjalistów. Nie 
pozostawajmy ze swoimi problemami 
sami.

Kolejne 
medale dla 
naszych 
karateków
Dziewięć medali zdobyła 6-osobowa 
ekipa Akademii Karate Tradycyjnego 
z Niepołomic i Kłaja podczas 
I Noworocznego Turnieju Karate 
Tradycyjnego, który odbył się we 
Włocławku.

Nasi zawodnicy startowali w konkurencji 
kumite (walka) i kata (układy technik). 
W turnieju wzięło udział 286 zawodniczek 
i zawodników z 23 klubów z całej Polski. 
Oto miejsca naszych reprezentantów: 
seniorki: Anna Mleko - trzecie w kumite 
i w kata; juniorzy młodsi (13-15 lat): Wiktor 
Staszak – pierwsze w kumite i w kata, 
Klaudia Mleko (Szarów) - pierwsze 
w kumite i drugie w kata, Krzysztof Buczek 
(Kłaj) - trzecie w kumite i drugie w kata; 
młodzicy (10-12 lat): Jan Bednarz – pierwsze 
w kata. 
W. Staszak i K. Mleko debiutowali 
w konkurencji walk. Mimo dużego stresu 

spisali się znakomicie. Szymon Guzik 
(Łysokanie), zaprezentował dobrą formę 
w kumite (dwa zwycięstwa i jedna porażka). 
Młodzi zawodnicy zebrali sporo 
doświadczeń na przyszłość. – Coraz lepiej 
czuję się na macie. Udało mi się wygrać kilka 
walk. W finale zrobiłem błąd, ale wiem nad 
czym muszę teraz pracować – przyznał 
Buczek. 
Organizatorem turnieju był Instytut Karate 
Tradycyjnego we Włocławku, którego 
prezesem jest Krzysztof Neugebauer, jeden 
z najbardziej utytułowanych zawodników 
karate na świecie. 

Joanna Musiał

III Turniej 
Trampkarzy
o Puchar Wójta 
Gminy Kłaj
5 lutego 2011 r. na hali sportowej przy 
ZSO w Kłaju rozegrano III halowy turniej 
piłkarski trampkarzy o puchar Wójta 
Gminy Kłaj. 

Turniej stanowił jedną z imprez w ramach 
„Ferii zimowych 2011” zorganizowanych 
przez LKS „Wolni” Kłaj we współpracy 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i przy 
pomocy finansowej Spółdzielni Handlowo-
Usługowej w Kłaju. W imprezie udział wzięli 
zawodnicy „KS Kolejarz” Prokocim, „Raba” 
Książnice oraz gospodarze turnieju „Wolni” 
Kłaj. Turniej rozegrano systemem każdy 
z każdym mecz i rewanż. Ostatecznie 
zwycięzcą turnieju została drużyna 
„Wolnych” Kłaj. Widownię do końca 
elektryzowało spotkanie pomiędzy 
Wolnymi i Kolejarzem, jeżeli zwycięstwo 
odniósłby Kolejarz to mogłoby się okazać, 
że to on byłby triumfatorem rozgrywek. 
Mecz zakończył się jednak remisem, co 
dawało pierwszeństwo w turnieju drużynie 
z Kłaja. 
Turniej sędziował pan Mieczysław Feret.

Wycieczka

Szlakiem 

Jana III 

Sobieskiego

Wycieczka zaplanowana jest 
w najpiękniejszym okresie, gdy 

przyroda budzi się do życia 
a zieleń pól i błękit nieba oddają całe 

piękno Kresów Wschodnich 
(24-29 maja 2011 r.). 

Zwiedzając stare polskie miasta, 
twierdze i zamki oraz podziwiając 

krajobraz wokół Żółkwkwi, Złoczowa i 
Lwowa wejdziemy 

w klimat epoki 
Jana III Sobieskiego. 

Zapewniamy transport, 
zakwaterowanie, śniadania, 

przewodnika oraz wiele wspaniałych 
wrażeń. 

Zapisy oraz szczegółowe informacje o 
wycieczce pod telefonem: 12 2841 088 

lub kom. 607 777 843 
w godz. 17.00- 22.00

O zakwalifikowaniu na wycieczkę 
decyduje termin zgłoszenia 
(zapisy do 30 marca 2011 r.).

Trasa wycieczki: Kłaj – Lwów – 
Brzuchowice – Żółkiew – Kryhów– 

Złoczów – Olesko – Podhorce – 
Lwów – Kłaj. 

Zarząd LKS „Wolni” Kłaj 
zaprasza na 

wspaniałą wycieczkę 
na Zieloną Ukrainę – 

Szlakiem 
Jana III Sobieskiego 

W dniu 8 marca 2011 roku do Rady 
Gminy wpłynęła pisemna rezygnacja 
Pana Romana Marosza z funkcji 
sołtysa Dąbrowy. Pozwolę sobie, 
jestem przekonana że w imieniu 
wszystkich Mieszkańców, serdecznie 
podziękować Panu Maroszowi za 
oddanie i ogrom pracy na rzecz 
dobra Dąbrowy.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Lucyna Buczek
Radna Dąbrowy 
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„Kolejarz Prokocim”

„Raba Książnice”
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pozdrawiam 
J. Cz

Na zdjęciu: Krzysztof Buczek, Szymon Guzik, 
Klaudia Mleko

fot. Jerzy Staszak
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Uczymy się 
ratować życie
W ramach programu Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa, uczniowie Z.S.O. 
w Brzeziu zapoznali się z algorytmem 
postępowania ratowniczego w przypadku 
konieczności podjęcia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 

Każdy z uczestników zajęć ćwiczył na 
manekinie sprawdzanie stanu przytomności 
i oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, 
oddechy zastępcze i zewnętrzny masaż serca. 
Umiejętności te będą utrwalane, a wiedza 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
poszerzana w czasie różnego rodzaju spotkań 
i zajęć.

Nasi najlepsi 
recytatorzy
Młodzi miłośnicy literatury, jak co roku, 
spotkali się na Gminnym Konkursie 
Recytatorskim , by zaprezentować na scenie 
sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju 
swoje ulubione wiersze, bajki i fragmenty 
powieści.

Konkurs organizowany od 8 lat przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku odbył 
się 23 lutego. Wzięło w nim udział 24 młodych 
artystów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
w Kłaju, Brzeziu, Grodkowicach i Targowisku. 
Uczestnicy, prezentując jeden utwór poetycki 
i jeden fragment prozy, walczyli o możliwość 
występu na konkursie powiatowym. Jury w 
składzie: Wiesława Cyz – przewodnicząca, Marta 
Kowalska, Krystyna Szczeszek, Anna Kokoszka, 
Magdalena Wiercioch i Iwona Sobas oceniało 
prezentacje w trzech kategoriach: klas I-III, IV-VI 
i gimnazjum. Zwyciężyły następujące osoby:

W kategorii klas I-III:
I miejsce – Magdalena Kowalska (Szkoła 
Podstawowa w Kłaju);
II miejsce – Oliwia Świętek ( Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);
III miejsce – Natalia Wajda (Szkoła Podstawowa 
w Brzeziu);
wyróżnienie – Milena Świętek (Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Izabela Mieńkowska (Szkoła 
Podstawowa w Kłaju);
II miejsce - Aleksandra Porębska (Szkoła 
Podstawowa w Grodkowicach);

A w Gimnazjum 
w Kłaju…
Pomysł założenia grupy śpiewającej 
rosyjskie piosenki i ballady zrodził się 
w umysłach uczniów, gdy nauczyli się 
pierwszych słów w języku rosyjskim. 
Cotygodniowe spotkania z rosyjską kulturą 
i piosenką wydały wspaniały plon w postaci 
szkolnej akcji, w czasie której każdy mógł 
poznać (lub przypomnieć sobie) elementy 
rosyjskiej kultury.

Była więc wystawa książek, bibelotów 
i plakatów oraz degustacja herbaty 
z prawdziwego samowara, były rosyjskie 
pierniki i tradycyjne bliny ze śmietaną. 
Nauczyciele zostali odznaczeni broszką – 
matrioszką.

Największe emocje wzbudził koncert 
szkolnego zespołu CeDeeŁKa. Słuchacze 
zachwycali się rosyjskimi balladami oraz 
piosenkami współczesnej rosyjskiej estrady. 
Popisy młodych solistów i chóru przyjęte 
zostały entuzjastycznie, a wielu słuchaczom 
zakręciła się łezka w oku... Koncert 
wzbogacono prezentacją multimedialną, 
ilustrującą poszczególne utwory wokalne 
i obrazującą niezwykły charakter Rosji. Jego 
termin wiązał się z zakończeniem karnawału, 
który w Rosji nazywa się maslenica (tydzień 
naleśnikowy). 

Impreza nie udałaby się bez kreatywności, 
humoru i pasji wszystkich członków grupy 
CeDeeŁKa. Oto utalentowani bohaterowie 
wydarzenia: Krzysztof Buczek, Weronika 
Bzdyl, Gabriela Chojnicka, Izabela Kuciel, 

Finaliści 
zimowego 
dyktanda
W zimowej aurze, ale w gorącej atmosferze 
dnia 25 lutego  w Publicznym Gimnazjum 
w Kłaju spotkali się uczestnicy Gminnego 
Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego. 

Już po raz dwunasty zorganizowano takie 
spotkanie. Do finału przystąpili reprezentanci 
wszystkich gimnazjów z naszej gminy, 
16 uczestników. Tegoroczny tekst również miał 
zimowy temat. Uczestnicy zastanawiali się jak 
napisać: pełne hołdu peany, aby przeskoczyć, 
czyhające zewsząd ortograficzne zagrożenia. 
Nie było łatwo, różnorodnymi pułapkami  
językowymi zaskakiwało dyktando. Najlepsi 
wykazali się dobrą znajomością zasad ortografii 
i interpunkcji.
Tegorocznym Mistrzem Ortografii została
EMILIA WŁODEK – uczennica Gimnazjum 
w Kłaju
II MIEJSCE ZDOBYŁA 
EDYTA KOWALSKA – uczennica Gimnazjum 
w Szarowie
III MIEJSCE ZDOBYŁ 
KRZYSZYTOF MITOŃ – uczeń Gimnazjum 
w Kłaju

Dyrektor szkoły nagrodziła  zwycięzców 
pięknymi albumami, wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Konkursowa 
rywalizacja w 2011roku została zakończona. 
Wierzę, że gimnazjaliści będą nadal 
zainteresowani poznawaniem piękna języka 
polskiego i podejmowaniem wyzwań 
związanych ze zgłębianiem tajników ortografii.

STAWIAMY NA 
AKTYWNOŚĆ
Współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Targowisku zaowocowała wieloma 
udanymi przedsięwzięciami integrującymi 
lokalną społeczność zorganizowanymi 
w I okresie roku szkolnego 2010/2011. 

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
Już podczas wakacji we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Targowisko 
przygotowano przedstawienie „Powitanie 
rycerza Lisa w Targowisku” w ramach 
obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.  
1 września klasa I gimnazjum zorganizowała 
akademię rozpoczynającą rok szkolny. 
W październiku odbyło się ślubowanie klasy I 
szkoły podstawowej i gimnazjum, Dzień 
Nauczyciela oraz obchody Dnia Papieskiego. 
11 listopada w szkole uroczyście obchodzono 
rocznicę odzyskania niepodległości z udziałem 
władz samorządowych, akademię 
przygotowaną przez klasę VI uświetnił występ 
białoruskiego chóru „Czerwone Maki”, 
zaproszonego przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Targowisko. W grudniu uczniowie 
przygotowali szkolne Mikołajki, a następnie 
Jasełka, które w styczniu zostały 
zaprezentowane mieszkańcom w ramach 
spotkania opłatkowego zorganizowanego 
przez Sołectwo wsi Targowisko. W lutym 
w WDK we współpracy ze Stowarzyszeniem 
uczestnicy koła teatralnego wystąpili 
z walentynkowym przedstawieniem „Afrodyta 
czy Święty Walenty?”. 

AKCJE CHARYTATYWNE SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO

Prężnie działający samorząd uczniowski 
przeprowadził akcje charytatywne: Góra 
Grosza, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, zbiórkę darów dla rodzin ubogich na 
Ukrainie; sprzedaż kartek świątecznych, cały 
czas trwa zbieranie zakrętek w ramach akcji 
„Pomagamy nie tylko przyrodzie”.

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE
Uczniowie szkoły w Targowisku rozwijają 

swoje zainteresowania w ramach koła 
plastycznego, teatralnego, matematycznego, 
przyrodniczego, dziennikarskiego, udziału w 
zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. Od 
bieżącego roku szkolnego w Targowisku działa 
drużyna harcerska. Chętni mogą uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach języka angielskiego 
i niemieckiego.

Nauczyciele zorganizowali również zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących pomocy w nauce we 
wszystkich wiodących przedmiotach.

III miejsce – Karolina Jagła (Szkoła 
Podstawowa w Brzeziu);
wyróżnienie- Wiktoria Łach (Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);

W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Adrianna Kuras (Gimnazjum 
w Kłaju);
II miejsce – Aleksandra Murzyn (Gimnazjum 
w Targowisku) oraz Tomasz Pagacz 
(Gimnazjum w Kłaju);
III miejsce – Natalia Kluch (Gimnazjum 
w Targowisku);
wyróżnienie- Marcelina Świętek (Gimnazjum 
w Targowisku)

Kulminacyjnym punktem imprezy było 
wręczenie pamiątkowych dyplomów przez 
Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj. 
Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zostali 
zaproszeni na Powiatowy Konkurs 
Recytatorski, który odbędzie się w dniach 
17- 18 marca w Wieliczce.  

Iwona Sobas

Paulina Korbut, Adrianna Kuras, Krzysztof 
Mitoń, Tomasz Pagacz, Justyna Płotek, 
Monika Polakiewicz, Łukasz Skłodowski, 
Joanna Szczudło, Daria Ślusarczyk, Maciej 
Włodarczyk, Emilia Włodek i Karolina Zając.

Kolejna maslenica już za rok 

Opiekun grupy CeDeeŁKa 
 Marta Kowalska

 Część z dodatkowych godzin lekcyjnych 
jest realizowana w ramach projektów unijnych 
„Pracuję na swój sukces” oraz „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Kontynuowane są działania w ramach 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, 
placówka bierze udział w akcji  „Szkoła bez 
Przemocy” oraz „Odblaskowa szkoła”. Dzięki 
akcesowi do programu „Śpiewająca Polska” 
w Targowisku zorganizowano zajęcia chóru.

Szkoła podstawowa promuje właściwe 
wzorce żywieniowe, dlatego uczestniczy 
w akcjach „Mleko w szkole” oraz „Owoce 
w szkole”.

SUKCESY UCZNIÓW
Wychowankowie szkoły w Targowisku 

brali udział w wielu kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych: humanistycznym (4 osoby), 
matematyczno-przyrodniczym (6 osób), 
języka polskiego (6 osób), matematyki 
(3 osoby), geografii (2 osoby), informatyki 
(9 osób), fizyki (1 osoba), historii (3 osoby), 
biologii (9 osób), języka angielskiego 
(4 osoby). Uczniowie reprezentujący szkołę 
w etapach rejonowych konkursów to: 
Marlena Świętek (konkurs humanistyczny), 
Kamila Chudecka (konkurs biologiczny), 
Aleksandra Murzyn i Konrad Świegoda 
(konkurs historyczny), Kamil Włodek (konkurs 
geograficzny). Do etapu rejonowego konkursu 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
– od Obertyna do Wiednia” zakwalifikowali się 
także Kamil Włodek i Konrad Świegoda. 
W finałach olimpiad przedmiotowych w 
najbliższym czasie startować będą: 
Magdalena Kowalska (język polski), Kamil 
Włodek (historia).  W Gminnym Konkursie 
Pięknego Czytania brały udział cztery osoby, 
I lokatę w kategorii gimnazjum zdobyła 
Marcelina Świętek. Uczennica będzie 
reprezentować szkołę w konkursie 
powiatowym. 

Uczniowie chętnie biorą udział 
w zawodach sportowych. W powiatowej 
Sztafecie Pokoju „Poszyna” Szkoła Podstawowa 
w Targowisku zajęła III lokatę. W gminnych 
biegach przełajowych czołowe miejsca zajęli: 
Krystian Goryczka, Jakub Samek, Robert 
Czuraj, Karolina Wyporek, Wiktor Skoczek, 
Adrian Świętek, Dominika Skoczek, 
Patrycja Grzyb, Kamila Kozub, Ernest 
Świętek i Łukasz Czubak. Na szczeblu gminy 
chłopcy ze szkoły podstawowej uplasowali się 
na drugiej pozycji w zawodach w halowej 
piłce nożnej, natomiast w mini siatkówce zajęli 
I miejsce.

PROMOWANIE CZYTELNICTWA
Aktywnie działa również biblioteka 

szkolna, która zachęca uczniów do udziału 
w całorocznych konkursach czytelniczych, 
odbywających się pod hasłem: „Myślę, więc 
czytam, czytam, więc jestem”. W I okresie 
odbyły się dwa konkursy dla najmłodszych 

dzieci: „Jan Brzechwa zna dzieci- dzieci znają 
wiersze Jana Brzechwy” (I miejsce Wiktoria 
Słodka, II miejsce Paweł Jankowicz, 
III miejsce Paweł Chwastek) i „Karolcię znam 
i lubię” (I miejsce Julia Motak i Agata Szeląg, 
II miejsce Kamil Kot, III miejsce Paweł 
Jankowicz). Dwa kolejne konkursy odbędą się 
w II półroczu. Konkursy dla starszych uczniów 
trwają , ich finał przewidziany jest na czerwiec. 

SZKOŁA SUKCESU
Od kilku lat jesteśmy Szkołą Sukcesu, to 

znaczy, że mamy wysoką Edukacyjną Wartość 
Dodaną,  czyli przyrost wiedzy u uczniów jest 
wyższy niż przeciętnie w polskich gimnazjach. 
Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD) liczy się, 
porównując wyniki sprawdzianu po klasie 
szóstej z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

W grudniu uczniowie pisali próbny 
sprawdzian po klasie VI, a młodzież 
gimnazjalna próbny egzamin. Szóstoklasiści 
wzięli udział w dwóch sprawdzianach; 
pierwszym opartym na materiałach Operonu 
i drugim przygotowanym przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu 
„Lepsza Szkoła”. Wyniki sprawdzianu zostały 
porównane ze średnimi wynikami uczniów 
w całej Polsce i województwie małopolskim.  
Piszący uzyskali dobry wynik (24.38), który 
okazał się wyższy niż w Polsce( 22.99) 
i w województwie (24.20).

Gimnazjaliści pisali próbny egzamin 
z wydawnictwa Operon, osiągając średnio 
w części humanistycznej 30,45 punktu 
(województwo: 28,37, Polska: 27,14), 
matematyczno – przyrodniczej: 22,60 
(województwo: 22,44, Polska: 21,75), języka 
angielskiego: 31,81 (województwo: 28,63, 
Polska: 28,42).

Iwona Sobas, Patrycja Winzer
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Zapraszam za rok!
  E.B.
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Uczymy się 
ratować życie
W ramach programu Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa, uczniowie Z.S.O. 
w Brzeziu zapoznali się z algorytmem 
postępowania ratowniczego w przypadku 
konieczności podjęcia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 

Każdy z uczestników zajęć ćwiczył na 
manekinie sprawdzanie stanu przytomności 
i oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, 
oddechy zastępcze i zewnętrzny masaż serca. 
Umiejętności te będą utrwalane, a wiedza 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
poszerzana w czasie różnego rodzaju spotkań 
i zajęć.

Nasi najlepsi 
recytatorzy
Młodzi miłośnicy literatury, jak co roku, 
spotkali się na Gminnym Konkursie 
Recytatorskim , by zaprezentować na scenie 
sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju 
swoje ulubione wiersze, bajki i fragmenty 
powieści.

Konkurs organizowany od 8 lat przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku odbył 
się 23 lutego. Wzięło w nim udział 24 młodych 
artystów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
w Kłaju, Brzeziu, Grodkowicach i Targowisku. 
Uczestnicy, prezentując jeden utwór poetycki 
i jeden fragment prozy, walczyli o możliwość 
występu na konkursie powiatowym. Jury w 
składzie: Wiesława Cyz – przewodnicząca, Marta 
Kowalska, Krystyna Szczeszek, Anna Kokoszka, 
Magdalena Wiercioch i Iwona Sobas oceniało 
prezentacje w trzech kategoriach: klas I-III, IV-VI 
i gimnazjum. Zwyciężyły następujące osoby:

W kategorii klas I-III:
I miejsce – Magdalena Kowalska (Szkoła 
Podstawowa w Kłaju);
II miejsce – Oliwia Świętek ( Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);
III miejsce – Natalia Wajda (Szkoła Podstawowa 
w Brzeziu);
wyróżnienie – Milena Świętek (Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Izabela Mieńkowska (Szkoła 
Podstawowa w Kłaju);
II miejsce - Aleksandra Porębska (Szkoła 
Podstawowa w Grodkowicach);

A w Gimnazjum 
w Kłaju…
Pomysł założenia grupy śpiewającej 
rosyjskie piosenki i ballady zrodził się 
w umysłach uczniów, gdy nauczyli się 
pierwszych słów w języku rosyjskim. 
Cotygodniowe spotkania z rosyjską kulturą 
i piosenką wydały wspaniały plon w postaci 
szkolnej akcji, w czasie której każdy mógł 
poznać (lub przypomnieć sobie) elementy 
rosyjskiej kultury.
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i plakatów oraz degustacja herbaty 
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i niemieckiego.

Nauczyciele zorganizowali również zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących pomocy w nauce we 
wszystkich wiodących przedmiotach.

III miejsce – Karolina Jagła (Szkoła 
Podstawowa w Brzeziu);
wyróżnienie- Wiktoria Łach (Szkoła 
Podstawowa w Targowisku);

W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Adrianna Kuras (Gimnazjum 
w Kłaju);
II miejsce – Aleksandra Murzyn (Gimnazjum 
w Targowisku) oraz Tomasz Pagacz 
(Gimnazjum w Kłaju);
III miejsce – Natalia Kluch (Gimnazjum 
w Targowisku);
wyróżnienie- Marcelina Świętek (Gimnazjum 
w Targowisku)

Kulminacyjnym punktem imprezy było 
wręczenie pamiątkowych dyplomów przez 
Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj. 
Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zostali 
zaproszeni na Powiatowy Konkurs 
Recytatorski, który odbędzie się w dniach 
17- 18 marca w Wieliczce.  

Iwona Sobas

Paulina Korbut, Adrianna Kuras, Krzysztof 
Mitoń, Tomasz Pagacz, Justyna Płotek, 
Monika Polakiewicz, Łukasz Skłodowski, 
Joanna Szczudło, Daria Ślusarczyk, Maciej 
Włodarczyk, Emilia Włodek i Karolina Zając.

Kolejna maslenica już za rok 

Opiekun grupy CeDeeŁKa 
 Marta Kowalska

 Część z dodatkowych godzin lekcyjnych 
jest realizowana w ramach projektów unijnych 
„Pracuję na swój sukces” oraz „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Kontynuowane są działania w ramach 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, 
placówka bierze udział w akcji  „Szkoła bez 
Przemocy” oraz „Odblaskowa szkoła”. Dzięki 
akcesowi do programu „Śpiewająca Polska” 
w Targowisku zorganizowano zajęcia chóru.

Szkoła podstawowa promuje właściwe 
wzorce żywieniowe, dlatego uczestniczy 
w akcjach „Mleko w szkole” oraz „Owoce 
w szkole”.

SUKCESY UCZNIÓW
Wychowankowie szkoły w Targowisku 

brali udział w wielu kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych: humanistycznym (4 osoby), 
matematyczno-przyrodniczym (6 osób), 
języka polskiego (6 osób), matematyki 
(3 osoby), geografii (2 osoby), informatyki 
(9 osób), fizyki (1 osoba), historii (3 osoby), 
biologii (9 osób), języka angielskiego 
(4 osoby). Uczniowie reprezentujący szkołę 
w etapach rejonowych konkursów to: 
Marlena Świętek (konkurs humanistyczny), 
Kamila Chudecka (konkurs biologiczny), 
Aleksandra Murzyn i Konrad Świegoda 
(konkurs historyczny), Kamil Włodek (konkurs 
geograficzny). Do etapu rejonowego konkursu 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
– od Obertyna do Wiednia” zakwalifikowali się 
także Kamil Włodek i Konrad Świegoda. 
W finałach olimpiad przedmiotowych w 
najbliższym czasie startować będą: 
Magdalena Kowalska (język polski), Kamil 
Włodek (historia).  W Gminnym Konkursie 
Pięknego Czytania brały udział cztery osoby, 
I lokatę w kategorii gimnazjum zdobyła 
Marcelina Świętek. Uczennica będzie 
reprezentować szkołę w konkursie 
powiatowym. 

Uczniowie chętnie biorą udział 
w zawodach sportowych. W powiatowej 
Sztafecie Pokoju „Poszyna” Szkoła Podstawowa 
w Targowisku zajęła III lokatę. W gminnych 
biegach przełajowych czołowe miejsca zajęli: 
Krystian Goryczka, Jakub Samek, Robert 
Czuraj, Karolina Wyporek, Wiktor Skoczek, 
Adrian Świętek, Dominika Skoczek, 
Patrycja Grzyb, Kamila Kozub, Ernest 
Świętek i Łukasz Czubak. Na szczeblu gminy 
chłopcy ze szkoły podstawowej uplasowali się 
na drugiej pozycji w zawodach w halowej 
piłce nożnej, natomiast w mini siatkówce zajęli 
I miejsce.

PROMOWANIE CZYTELNICTWA
Aktywnie działa również biblioteka 

szkolna, która zachęca uczniów do udziału 
w całorocznych konkursach czytelniczych, 
odbywających się pod hasłem: „Myślę, więc 
czytam, czytam, więc jestem”. W I okresie 
odbyły się dwa konkursy dla najmłodszych 

dzieci: „Jan Brzechwa zna dzieci- dzieci znają 
wiersze Jana Brzechwy” (I miejsce Wiktoria 
Słodka, II miejsce Paweł Jankowicz, 
III miejsce Paweł Chwastek) i „Karolcię znam 
i lubię” (I miejsce Julia Motak i Agata Szeląg, 
II miejsce Kamil Kot, III miejsce Paweł 
Jankowicz). Dwa kolejne konkursy odbędą się 
w II półroczu. Konkursy dla starszych uczniów 
trwają , ich finał przewidziany jest na czerwiec. 

SZKOŁA SUKCESU
Od kilku lat jesteśmy Szkołą Sukcesu, to 

znaczy, że mamy wysoką Edukacyjną Wartość 
Dodaną,  czyli przyrost wiedzy u uczniów jest 
wyższy niż przeciętnie w polskich gimnazjach. 
Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD) liczy się, 
porównując wyniki sprawdzianu po klasie 
szóstej z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

W grudniu uczniowie pisali próbny 
sprawdzian po klasie VI, a młodzież 
gimnazjalna próbny egzamin. Szóstoklasiści 
wzięli udział w dwóch sprawdzianach; 
pierwszym opartym na materiałach Operonu 
i drugim przygotowanym przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu 
„Lepsza Szkoła”. Wyniki sprawdzianu zostały 
porównane ze średnimi wynikami uczniów 
w całej Polsce i województwie małopolskim.  
Piszący uzyskali dobry wynik (24.38), który 
okazał się wyższy niż w Polsce( 22.99) 
i w województwie (24.20).

Gimnazjaliści pisali próbny egzamin 
z wydawnictwa Operon, osiągając średnio 
w części humanistycznej 30,45 punktu 
(województwo: 28,37, Polska: 27,14), 
matematyczno – przyrodniczej: 22,60 
(województwo: 22,44, Polska: 21,75), języka 
angielskiego: 31,81 (województwo: 28,63, 
Polska: 28,42).

Iwona Sobas, Patrycja Winzer
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Zapraszam za rok!
  E.B.



W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaskółka” 
w Szarowie bezpłatnie, każdy mieszkaniec Gminy Kłaj, 
może skorzystać z bogatej oferty zajęć i porad w całości 
finansowane są przez Wójta Gminy Kłaj.

Wsparcie rodzin, dyżury specjalistów:
- psycholog – terapia dla rodzin, poradnictwo, konsultacje, 

interwencja – w każdy poniedziałek od 12:30-13:30
- konsultant ds. uzależnień/psycholog – w każdy poniedziałek 

od 13:30- 14:30
- dyżur prawnika – poradnictwo społeczno-prawne II i IV piątek 

miesiąca w godz. od 16:00-19:00

 Bezpłatne porady specjalistów

Szczegóły oferty tel. 783-150-638 

Wsparcie dzieci i młodzieży:
1. Zajęcia tematyczne: taniec towarzyski/nowoczesny – grafik 

dostępny w placówce lub pod wsk. numerem telefonu
2. Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej w tym m.in. działalność 

koła artystyczno – plastycznego, organizacja czasu wolnego 
od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00-16:30

3. Zajęcia psychoedukacyjne – w każdy poniedziałek 
od 14:30-15:30

4. Zajęcia socjoterapeutyczne – w każdy piątek od 16:30-18:30
5. Zajęcia świetlicowo-edukacyjno – rozwojowe: pomoc w nauce – 

każdy czwartek od 14:00-16:00
7. Zajęcia z języka angielskiego – w każdą środę i piątek 

od 13:45 – 14:45

W ramach programu PFRON dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą 
korzystać z wsparcia psychologa, logopedy, rehabilitanta, 
oligofrenopedagoga. 

 Kłaju 
zapraszają wszystkich Mieszkańców naszej Gminy

 do udziału w konkursie pt.

Najpiękniejszy ogródek przydomowy

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach tj. wiosennym i jesiennym.
Przeglądu wiosennego dokona niezależne, złożone z fachowców jury w terminie,                        

do 15 czerwca, a jesiennego do 15 września 2011 r.
Ocenie podlegać będzie: różnorodność roślin, estetyka całości, ciekawe gatunki.

Rozpatrywane będą dwie kategorie ogródków: małe o powierzchni do 2 arów i powyżej.

Każdy zainteresowany otrzyma szczegółowy regulamin.
Suma uzyskanych punktów w obu przeglądach będzie wyznacznikiem zdobytego miejsca.

Wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu we wrześniu 2011 r.

Na zwycięzców  będą czekać atrakcyjne nagrody.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich lat.
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.12 2841183 i 12 2841310 

lub do sołtysów w swoich wsiach, do 15 maja 2011r.

Patrząc na te przepiękne ogrody naszej Gminy mamy nadzieję 
że ich właściciele  zgłoszą swój udział w konkursie

Stowarzyszenie Rozwoju 

K O N K U R S
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