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Impreza rozpoczęła się od wspólnej rozgrzewki. O pełną moc i sprawność 
startujących zadbał Bartłomiej Kolarz. Wigoru zawodnikom dodawał również 
prowadzący imprezę wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju 
Krzysztof Balik. 
Tegoroczna trasa wiodła ulicą Płachcińskiego. Najpierw wystartowała grupa 
rolkarzy. Na jej czele stanęli profesjonaliści z krakowskiego klubu KRAK 
ROLLERBLADE. Mieszkańcy na rolkach mogli również zobaczyć wójta 
Zbigniewa Strączka.  – Cieszę się że Bieg Rodzinny ma tylu fanów. To 

wspaniała okazja do wspólnej, rodzinnej rekreacji - mówi gospodarz gminy.
Po biegu na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Ponad sześćdziesięciu 
przedszkolaków wystartowało w biegu dedykowanym wyłącznie im. Nie 
słabnącą popularnością cieszyły się dmuchane zamki i gąsienica. Świetną 
atrakcją dla zwolenników ekstremalnych wrażeń był park linowy. 5 Drużyna 
Harcerska "Leśni Ludzie" z Kłaja w ramach Roku Regionów przygotowała 
wystawę stoisk regionalnych. 
Publiczność oklaskiwała mistrzowskie umiejętności rolkarzy z  krakowskiego 
Klubu Wrotkarskiego KRAK. Wszyscy miłośnicy jazdy na rolkach mogli nie 
tylko skorzystać z fachowych porad ekspertów w tej dziedzinie ale i wziąć 

1. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Samopomoc Chłopska w Kłaju
2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju
3. Wójt Gminy Kłaj i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych
4. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.
5. Sławomir Trzósło – Drukarnia Profit Media Bochnia
6. STACO POLSKA Spółka z o.o. – producent krat pomostowych
    Niepołomice 
7. Maciej Laskowicz – Linkart –  Montaż i sprzedaż Komputerów –
    Stanisławice 
8. Maciej Ułan – Firma Handlowo-Usługowa „Amper” Kłaj 
9. Piotr Iwulski – KRUSZ-BUD Roboty drogowo-Budowlane, Szarów 
10. FHU „ELMAR 2” Elżbieta Mikuła-sprzedaż skuterów, quadów, Dąbrowa 
11. Firma Handlowo-Usługowa „Kasia” Bartłomiej Cichy, Kłaj 
12. Maria Bugaj – Sobakiewicz – Sklep Laura Ceramika Szkło Kwiaty, Kłaj 
13. Bar „Gastropol” Firma Produkcyjno-Handlowa – Celestyn Gądek –
      Targowisko 
14.  Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Żuczek” Zenon Czubak- Kłaj 
15. Elżbieta Mordarska, Edyta Wywiał – Sklep Spożywczo-Przemysłowy
      Targowisko 
16. Pałac Żeleńskich, Grodkowice 

Biegać każdy może!

udział w rolkarskich zawodach. 
Okazją do skorzystania z szerokiej oferty zabaw i konkursów był pokaz 
instruktorów „Famigi”. 
Wielkie bańki mydlane, chusta animacyjna, tunel oraz konkursy i zabawy 
– to między innymi specjalne atrakcje, które zaproponowali najmłodszym. 
Ekspresyjny i dynamiczny występ dziewcząt z zespołu Dance&Fun 
przygotowanych przez Ewę Glicę zakończył obchody Dnia Dziecka w Kłaju. 

Wśród uczestników imprezy Organizatorzy rozdali kilkadziesiąt nagród 
i mnóstwo upominków. Szczęśliwym posiadaczem głównej nagrody – roweru 
- rozlosowanej pośród wszystkich startujących został Aleksander Michna. 
Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.

Życzymy, aby echo i wspomnienie II Biegu Rodzinnego dodawało nam energii 
podczas kolejnych startów. 
Wielkie dzięki za uczestnictwo i wspólną zabawę!

Justyna Waligóra

Niech radość i uśmiech startujących przekładają się na Państwa 
pomyślność i szczęście.
Serdecznie dziękujemy!

SPONSORZY:LAUREACI:
Chłopcy:
1. Bochenek Kamil – Kłaj
2. Kuras Dominik – Kłaj
3. Karcz Antoś – Targowisko

 Chłopcy: 
1. Wójcik Dominik – Kłaj
2. Klimczak Jacek – Grodkowice
3. Jankowski Marcin – Kłaj

Chłopcy:  
1. Marzec Adrian – Brzezie
2. Olearczyk Szymon – Kłaj
3. Tekielski Adam – Kłaj

Mężczyźni:
1. Maliszczak Michał – Kłaj
2. Jankowski Robert – Kłaj
3. Morawski Michał – Kłaj

Przedszkolaki:
Dziewczynki:      
1. Przygoda Julia – Łężkowice
2. Konieczna Patrycja – Kłaj
3. Musiejowska Małgorzata – Kłaj

Szkoła Podstawowa:
Dziewczęta:                                                                                                                                    
1. Łach Dominika – Grodkowice
2. Jankowska Paula – Kłaj
3. Antończyk Agnieszka – Kłaj

Gimnazjum:
Dziewczęta:                
1. Majerz Emilia – Kłaj                                                   
2. Świętek Klaudia – Targowisko                                   
3. Gołąbek Sylwia – Kłaj 
                                                                  
Powyżej 16 lat:
Kobiety:
1. Konieczna Beata – Kłaj
2. Kowalska Katarzyna – Dąbrowa                                 
3. Figura Renata – Kłaj 

Bieg Rodzinny:
1. Rodzina Figura i Jankowscy – Kłaj
2. Rodzina Raków – Stanisławice
3. Rodzina Porębskich – Grodkowice

fot. JW

224 uczestników wystartowało w II Biegu Rodzinnym. Najmłodsi liczyli kilka lat najstarszy zawodnik 
– 70 lat Tegoroczny dystans, jaki zawodnicy mieli do pokonania wynosił 1,8 km. Było energicznie i bardzo, bardzo radośnie! 
Na wspólne, oryginalne świętowanie Dnia Dziecka zaprosili: wójt Zbigniew Strączek,  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju – Delikatesy Centrum oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kłaju. 

 biegacze  sobie zaledwie , 
. 
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Minister 
Gowin 
w Kłaju
4 czerwca w sali widowiskowej Urzędu 
Gminy Kłaj odbyło się spotkanie 
z ministrem sprawiedliwości Jarosławem 
Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy: wójt Zbigniew Strączek, 
radna sejmiku wojewódzkiego Elżbieta 
Achinger, radni, sołtysi oraz mieszkańcy 
gminy.

MIROSŁAW KORTA

Spora frekwencja przeniosła się na nie 
mniejsze zainteresowanie tematyką 
spotkania. Mieszkańcy dosłownie 
zasypywali pytaniami ministra. Z żywym 
udziałem zgromadzonych uczestników 
poruszono nie tylko kwestię wydłużającego 
się wieku emerytalnego i skomplikowaną 

sytuację sądownictwa. Obszarem rozmowy 
mieszkańców było także egzekwowanie 
prawa budowlanego, czy nawet… 
bezpieczeństwo na stadionach przed Euro 
2012.

Jarosław Gowin życzliwie odniósł się
 do wszystkich spostrzeżeń debaty. 
Na postawione pytania udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi. Jednocześnie 
zapewnił nas o poprawie sytuacji 
w wymiarze sprawiedliwości. - 
Usprawnienie systemu sądownictwa w 
Polsce jest sprawą priorytetową – podkreślił 
minister Gowin.

Otwieramy Uniwersytet Dzieci
Od września uczniowie Zespołu Szkół w Kłaju będą mogli uczestniczyć w zajęciach 
Uniwersytetu dzieci. Z inicjatywą jego utworzenia wyszedł wójt Zbigniew Strączek i radna 
małopolskiego sejmiku Elżbieta Achinger. Kłaj będzie pierwszą w powiecie i jedną 
z nielicznych w województwie miejscowością oferującą tego typu ofertę edukacyjną. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uniwersytet dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich 
ale  przystosowana do możliwości percepcyjnych i poznawczych naszych najmłodszych.
Kłajowska placówka będzie współpracować z pierwszym i zarazem największym dziecięcym 
Uniwersytetem dzieci w Polsce. Program jest adresowany dla uczniów pierwszych, drugich 
i trzecich klas szkoły podstawowej. Do tej pory Uniwersytet działa w czterech ośrodkach 
– w Warszawie, Krakowie, Olsztynie i we Wrocławiu. Patronat nad jego działalnością sprawuje 
kilkanaście uczelni wyższych, m.in.: UW, UJ, UWr, UWM, AGH, PW, APS, PAN. 

- Udział w zajęciach edukacyjnych będzie dofinansowany przez gminę na poziomie ok. 2/3 
ogólnego kosztu. 
Szczegóły przedsięwzięcia zostaną przedstawione podczas spotkań z rodzicami – mówi wójt 
Zbigniew Strączek.
Misją Uniwersytetu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie wykraczającym poza 
tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania własnych pasji. Wykładowcy 
przekonują, że nauka umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw. 
Zajęcia ukierunkowane są na  doświadczalne poznawanie nauki, wyzwalanie kreatywnego 
i twórczego myślenia.

Twórcy Uniwersytetu zapowiadają powołanie Klubu Naukowego integrującego dzieci ale i ich 
rodziny a także mnóstwo, stale obecnych w Internecie relacji i foto-relacji z zajęć. 

Zajęcia stanowią przemyślany cykl, dzięki czemu dzieci mają realną szansę poznać co je 
najbardziej interesuje i jakie mają talenty. Nauka pokazywana jest poprzez niezwykłe zjawiska 
i doświadczenia, angażując dzieci w konkretne działania, a bezpośredni kontakt z prowadzącymi 
– profesorami i specjalistami z wąskich dziedzin wiedzy sprawia, że nauka staje się bliska, 
inspirująca i przydatna na co dzień.

Zatem polecamy i zachęcamy!    
Wykorzystano informacje z: www.uniwersytetdzieci.pl 

 

O symulacji 
pamięci na UTW
Kolejny wykład dla słuchaczy UTW poprowadziła  
dr. W. Matras-Mastalerz. Prezentacja „Na przekór 
metryce- metody stymulacji pamięci w grupie 
wiekowej 50+” przerodziła się we wspaniałą 
opowieść o możliwościach naszego umysłu. 

Pani Doktor w jasny i sugestywny, połączony 
z praktycznymi ćwiczeniami psychoruchowymi, 
sposób pokazała jak prosto i skutecznie sprawdzić 
aktualne możliwości naszego mózgu oraz nauczyła 
ćwiczeń by "oszukać" nieubłagane przemijanie 
czasu. Na zakończenie został przeprowadzony 
humorystyczny test,  dzięki którym każdy mógł 
określić typ osobowość, predyspozycje psychiczne 
i potencjał, jaki w nim drzemie. 

Dorota Kosmowska

XXI Sesja Rady 
Gminy

Medale Zasłużonym

Rada Gminy określiła szczegółowe zasady 
przyznawania medalu dla osób i instytucji, 
które wybitnie przyczyniły się do rozwoju 
i promocji Kłaja. Inicjatywa uhonorowania 
„Zasłużonych” towarzyszy obchodom 
jubileuszu 750-lecia Kłaja. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uchwałodawcy przewidzieli również możliwość 
przyznania medalu pośmiertnie. Kandydatów 
do nadania medalu będzie można zgłaszać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj lub pocztą na 
adres Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane będą na 
formularzu dostępnym na stronie www.klaj.pl 
oraz w siedzibie Urzędu.  Medal przyznaje Rada 
Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
członków specjalnie powołanej Kapituły. Jej 
członkowie to: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy 
Kłaj,  Halina Wojas – była sekretarz Gminy Kłaj, 
Lucyna Dudziak – dyrektor ZSO w Kłaju,  Anna 
Konieczna – sołtys Kłaja, ks. Kazimierz Budek – 
proboszcz Parafii w Kłaju, Dionizy Kołodziejczyk 
– historyk, kustosz Izby Regionalnej.

Informacja o możliwości składania wniosków po 
uprawomocnieniu się uchwały zostanie podana 
w Biuletynie Informacji Publicznej, oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłaju oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Kłaj.

Wzór medalu wybrano w konkursie. Autorem 
zwycięskiego projektu jest Hubert Bujak 
absolwent wydziału Malarstwa i Rzeźby na 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta. Jego wydanie sponsoruje 
firma ARTCO Ciśnieniowa Odlewnia Metali 
Nieżelaznych z Brzezia.

Zmiana planu zagospodarowania   

Tereny inwestycyjne zlokalizowane 
w Targowisku czeka zmiana ustaleń tekstowych 
w planach zagospodarowania przestrzennego. 
– W części opisowej planów zagospodarowania 
zawarte są wymogi, ograniczenia i parametry 
inwestycji. Sformułowane w 2006 roku zapisy 
wymagają aktualizacji. Chcemy umożliwić 
lokalizację inwestycji już zainteresowanym 
przedsiębiorcom jak i stworzyć zachęty 
inwestycyjne dla pozostałych – zaznacza 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester 
Skoczek.

Bezpiecznie
w Dąbrowie
Rada Sołecka Dąbrowy i Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zorganizowały spotkanie dzieci i młodzieży 
z policjantami. O tym jak zachować 
bezpieczeństwo i być bezpiecznym 
mówiono w Domu Kultury w Dąbrowie. 

MIROSŁAW KORTA 

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze 
z komend powiatowych w Wieliczce 
i Niepołomicach – sierżant Magdalena 
Chwastek oraz starszy dzielnicowy Marcin 
Matus. Policjanci tłumaczyli przedszkolakom 
jak poruszać się w ruchu drogowym, jakie 
zagrożenia niesie za sobą kontakt z obcymi, jak 
czuć się bezpiecznie w domu. Dla młodzieży 
przygotowano krótką prelekcję dotyczącą 
szkodliwości narkotyków i alkoholu. Uczestnicy 
spotkania dostali odblaskowe gadżety 
sfinansowane przez Gminną Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Będzie można 
oglądać naszą 
„P11”
Już 24 i 25 czerwca podczas Obchodów 
Święta Lotnictwa w 8. Bazie Lotniczej 
Kraków-Balice można będzie zobaczyć części 
samolotu „P 11”. Przypomnijmy unikatowe 
elementy znaleziono przy blokach 
wojskowych w Kłaju. Maszyną podczas 
II wojny światowej latał legendarny pilot 
płk Wacław Król. Znalezisko jest tym bardziej 
szczególne, że jedyny zachowany samolot 
tego typu znajduje się w krakowskim 
Muzeum Lotnictwa.

JUSTYNA WALIGÓRA

Kolejną okazją do zobaczenia efektów pracy 
specjalistów będzie wrzesień tego roku. 
Wówczas w Izbie Regionalnej w centrum gminy 
zostanie otwarta wystawa. Ekspozycje będą 
tworzyć 3 do 5 dużych gablot pulpitowych 
i 2 gabloty stojące. - Mamy jedno 
z najbogatszych znalezisk archeologicznych 
w Polsce. Samolot ważył 1 400 kg. Odzyskaliśmy 
aż 400 kg. W procesie konserwatorskim bardzo 
pomocne są dla nas katalogi 
z ponumerowanymi częściami myśliwca - 

relacjonuje Krzysztof Wielgus z Politechniki 
Krakowskiej.   

Dalsze plany na pokazanie „P11” są jednak 
zupełnie inne. – Jesteśmy zainteresowani 
stworzeniem kompleksowego produktu 
turystycznego. Magnesem przyciągającym 
turystów byłaby nowatorska w skali 
międzynarodowej ekspozycja repliki „11”.  Ale 
od tego wycieczka dopiero by się rozpoczynała. 
Odwiedzający mieliby możliwość skorzystania 
jeszcze z wielu innych atrakcji.  Na ten cel 
oczywiście podejmiemy starania o zewnętrzne 
środki - zapowiada wójt Zbigniew Strączek.  
– Zależy nam na promowaniu tożsamości 
miejsca i edukacji zintegrowanej – dodaje 
Krzysztof Wielgus. 

 Z kolei wspomnianej wrześniowej 
ekspozycji będzie towarzyszyć spotkanie 
poświęcone wydarzeniom z okresu II wojny 
światowej. Wszystkie osoby, które chciałyby się 
podzielić wspomnieniami z tego czasu już teraz 
na nie serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, 
że uda nam się zgromadzić unikatowe relacje 
świadków z ówczesnych wydarzeń mających 
miejsce na naszym terenie.  

W spotkaniu z wójtem Zbigniewem Strączkiem,  dotyczącym 
„11” udział wzięli: Anna Konieczna sołtys Kłaja, 
Krystyna Gierat  kustosz Izby Regionalnej, Tomasz Jastrzębski 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wojtaszek Jarosław 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego, Krzysztof Wielgus 
z Politechniki Krakowskiej, Wojciech Wimmer 
z niepołomickiego Nadleśnictwa, odkrywca samolotu 
Janusz Czerwiński.  

Serdeczne podziękowania 
dla trenera Grzegorza Plata 
za pracę włożoną w doskonalenie umiejętności oraz 

taktyki naszych sportowców. 

Gratulujemy awansu do I ligi.

Drużyna Trampkarzy Targowianki wraz z rodzicami

Serdeczne podziękowania
 dla Pawła Piwowara 

za determinację, zaangażowanie i wysiłek 
dzięki którym Targowianka rozwija się i jest naszą 

dumą.
Dziękujemy

Trampkarze z rodzicami

Medal za 
działalność na 
rzecz ochrony 
przeciwpożarowej
Powiatowy Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej Aleksander Starowicz wręczył 
wójtowi Zbigniewowi Strączkowi medal za 
działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

Odznaczenie z okazji 20-lecia powołania 
Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania 
i podziękowania przyznał Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej Wiesław 
Leśniakiewicz.    
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Minister 
Gowin 
w Kłaju
4 czerwca w sali widowiskowej Urzędu 
Gminy Kłaj odbyło się spotkanie 
z ministrem sprawiedliwości Jarosławem 
Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy: wójt Zbigniew Strączek, 
radna sejmiku wojewódzkiego Elżbieta 
Achinger, radni, sołtysi oraz mieszkańcy 
gminy.

MIROSŁAW KORTA

Spora frekwencja przeniosła się na nie 
mniejsze zainteresowanie tematyką 
spotkania. Mieszkańcy dosłownie 
zasypywali pytaniami ministra. Z żywym 
udziałem zgromadzonych uczestników 
poruszono nie tylko kwestię wydłużającego 
się wieku emerytalnego i skomplikowaną 

sytuację sądownictwa. Obszarem rozmowy 
mieszkańców było także egzekwowanie 
prawa budowlanego, czy nawet… 
bezpieczeństwo na stadionach przed Euro 
2012.

Jarosław Gowin życzliwie odniósł się
 do wszystkich spostrzeżeń debaty. 
Na postawione pytania udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi. Jednocześnie 
zapewnił nas o poprawie sytuacji 
w wymiarze sprawiedliwości. - 
Usprawnienie systemu sądownictwa w 
Polsce jest sprawą priorytetową – podkreślił 
minister Gowin.

Otwieramy Uniwersytet Dzieci
Od września uczniowie Zespołu Szkół w Kłaju będą mogli uczestniczyć w zajęciach 
Uniwersytetu dzieci. Z inicjatywą jego utworzenia wyszedł wójt Zbigniew Strączek i radna 
małopolskiego sejmiku Elżbieta Achinger. Kłaj będzie pierwszą w powiecie i jedną 
z nielicznych w województwie miejscowością oferującą tego typu ofertę edukacyjną. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uniwersytet dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich 
ale  przystosowana do możliwości percepcyjnych i poznawczych naszych najmłodszych.
Kłajowska placówka będzie współpracować z pierwszym i zarazem największym dziecięcym 
Uniwersytetem dzieci w Polsce. Program jest adresowany dla uczniów pierwszych, drugich 
i trzecich klas szkoły podstawowej. Do tej pory Uniwersytet działa w czterech ośrodkach 
– w Warszawie, Krakowie, Olsztynie i we Wrocławiu. Patronat nad jego działalnością sprawuje 
kilkanaście uczelni wyższych, m.in.: UW, UJ, UWr, UWM, AGH, PW, APS, PAN. 

- Udział w zajęciach edukacyjnych będzie dofinansowany przez gminę na poziomie ok. 2/3 
ogólnego kosztu. 
Szczegóły przedsięwzięcia zostaną przedstawione podczas spotkań z rodzicami – mówi wójt 
Zbigniew Strączek.
Misją Uniwersytetu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie wykraczającym poza 
tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im odkrywania własnych pasji. Wykładowcy 
przekonują, że nauka umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw. 
Zajęcia ukierunkowane są na  doświadczalne poznawanie nauki, wyzwalanie kreatywnego 
i twórczego myślenia.

Twórcy Uniwersytetu zapowiadają powołanie Klubu Naukowego integrującego dzieci ale i ich 
rodziny a także mnóstwo, stale obecnych w Internecie relacji i foto-relacji z zajęć. 

Zajęcia stanowią przemyślany cykl, dzięki czemu dzieci mają realną szansę poznać co je 
najbardziej interesuje i jakie mają talenty. Nauka pokazywana jest poprzez niezwykłe zjawiska 
i doświadczenia, angażując dzieci w konkretne działania, a bezpośredni kontakt z prowadzącymi 
– profesorami i specjalistami z wąskich dziedzin wiedzy sprawia, że nauka staje się bliska, 
inspirująca i przydatna na co dzień.

Zatem polecamy i zachęcamy!    
Wykorzystano informacje z: www.uniwersytetdzieci.pl 

 

O symulacji 
pamięci na UTW
Kolejny wykład dla słuchaczy UTW poprowadziła  
dr. W. Matras-Mastalerz. Prezentacja „Na przekór 
metryce- metody stymulacji pamięci w grupie 
wiekowej 50+” przerodziła się we wspaniałą 
opowieść o możliwościach naszego umysłu. 

Pani Doktor w jasny i sugestywny, połączony 
z praktycznymi ćwiczeniami psychoruchowymi, 
sposób pokazała jak prosto i skutecznie sprawdzić 
aktualne możliwości naszego mózgu oraz nauczyła 
ćwiczeń by "oszukać" nieubłagane przemijanie 
czasu. Na zakończenie został przeprowadzony 
humorystyczny test,  dzięki którym każdy mógł 
określić typ osobowość, predyspozycje psychiczne 
i potencjał, jaki w nim drzemie. 

Dorota Kosmowska

XXI Sesja Rady 
Gminy

Medale Zasłużonym

Rada Gminy określiła szczegółowe zasady 
przyznawania medalu dla osób i instytucji, 
które wybitnie przyczyniły się do rozwoju 
i promocji Kłaja. Inicjatywa uhonorowania 
„Zasłużonych” towarzyszy obchodom 
jubileuszu 750-lecia Kłaja. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uchwałodawcy przewidzieli również możliwość 
przyznania medalu pośmiertnie. Kandydatów 
do nadania medalu będzie można zgłaszać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj lub pocztą na 
adres Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane będą na 
formularzu dostępnym na stronie www.klaj.pl 
oraz w siedzibie Urzędu.  Medal przyznaje Rada 
Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
członków specjalnie powołanej Kapituły. Jej 
członkowie to: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy 
Kłaj,  Halina Wojas – była sekretarz Gminy Kłaj, 
Lucyna Dudziak – dyrektor ZSO w Kłaju,  Anna 
Konieczna – sołtys Kłaja, ks. Kazimierz Budek – 
proboszcz Parafii w Kłaju, Dionizy Kołodziejczyk 
– historyk, kustosz Izby Regionalnej.

Informacja o możliwości składania wniosków po 
uprawomocnieniu się uchwały zostanie podana 
w Biuletynie Informacji Publicznej, oficjalnej 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłaju oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Kłaj.

Wzór medalu wybrano w konkursie. Autorem 
zwycięskiego projektu jest Hubert Bujak 
absolwent wydziału Malarstwa i Rzeźby na 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta. Jego wydanie sponsoruje 
firma ARTCO Ciśnieniowa Odlewnia Metali 
Nieżelaznych z Brzezia.

Zmiana planu zagospodarowania   

Tereny inwestycyjne zlokalizowane 
w Targowisku czeka zmiana ustaleń tekstowych 
w planach zagospodarowania przestrzennego. 
– W części opisowej planów zagospodarowania 
zawarte są wymogi, ograniczenia i parametry 
inwestycji. Sformułowane w 2006 roku zapisy 
wymagają aktualizacji. Chcemy umożliwić 
lokalizację inwestycji już zainteresowanym 
przedsiębiorcom jak i stworzyć zachęty 
inwestycyjne dla pozostałych – zaznacza 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester 
Skoczek.

Bezpiecznie
w Dąbrowie
Rada Sołecka Dąbrowy i Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zorganizowały spotkanie dzieci i młodzieży 
z policjantami. O tym jak zachować 
bezpieczeństwo i być bezpiecznym 
mówiono w Domu Kultury w Dąbrowie. 

MIROSŁAW KORTA 

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze 
z komend powiatowych w Wieliczce 
i Niepołomicach – sierżant Magdalena 
Chwastek oraz starszy dzielnicowy Marcin 
Matus. Policjanci tłumaczyli przedszkolakom 
jak poruszać się w ruchu drogowym, jakie 
zagrożenia niesie za sobą kontakt z obcymi, jak 
czuć się bezpiecznie w domu. Dla młodzieży 
przygotowano krótką prelekcję dotyczącą 
szkodliwości narkotyków i alkoholu. Uczestnicy 
spotkania dostali odblaskowe gadżety 
sfinansowane przez Gminną Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Będzie można 
oglądać naszą 
„P11”
Już 24 i 25 czerwca podczas Obchodów 
Święta Lotnictwa w 8. Bazie Lotniczej 
Kraków-Balice można będzie zobaczyć części 
samolotu „P 11”. Przypomnijmy unikatowe 
elementy znaleziono przy blokach 
wojskowych w Kłaju. Maszyną podczas 
II wojny światowej latał legendarny pilot 
płk Wacław Król. Znalezisko jest tym bardziej 
szczególne, że jedyny zachowany samolot 
tego typu znajduje się w krakowskim 
Muzeum Lotnictwa.

JUSTYNA WALIGÓRA

Kolejną okazją do zobaczenia efektów pracy 
specjalistów będzie wrzesień tego roku. 
Wówczas w Izbie Regionalnej w centrum gminy 
zostanie otwarta wystawa. Ekspozycje będą 
tworzyć 3 do 5 dużych gablot pulpitowych 
i 2 gabloty stojące. - Mamy jedno 
z najbogatszych znalezisk archeologicznych 
w Polsce. Samolot ważył 1 400 kg. Odzyskaliśmy 
aż 400 kg. W procesie konserwatorskim bardzo 
pomocne są dla nas katalogi 
z ponumerowanymi częściami myśliwca - 

relacjonuje Krzysztof Wielgus z Politechniki 
Krakowskiej.   

Dalsze plany na pokazanie „P11” są jednak 
zupełnie inne. – Jesteśmy zainteresowani 
stworzeniem kompleksowego produktu 
turystycznego. Magnesem przyciągającym 
turystów byłaby nowatorska w skali 
międzynarodowej ekspozycja repliki „11”.  Ale 
od tego wycieczka dopiero by się rozpoczynała. 
Odwiedzający mieliby możliwość skorzystania 
jeszcze z wielu innych atrakcji.  Na ten cel 
oczywiście podejmiemy starania o zewnętrzne 
środki - zapowiada wójt Zbigniew Strączek.  
– Zależy nam na promowaniu tożsamości 
miejsca i edukacji zintegrowanej – dodaje 
Krzysztof Wielgus. 

 Z kolei wspomnianej wrześniowej 
ekspozycji będzie towarzyszyć spotkanie 
poświęcone wydarzeniom z okresu II wojny 
światowej. Wszystkie osoby, które chciałyby się 
podzielić wspomnieniami z tego czasu już teraz 
na nie serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, 
że uda nam się zgromadzić unikatowe relacje 
świadków z ówczesnych wydarzeń mających 
miejsce na naszym terenie.  

W spotkaniu z wójtem Zbigniewem Strączkiem,  dotyczącym 
„11” udział wzięli: Anna Konieczna sołtys Kłaja, 
Krystyna Gierat  kustosz Izby Regionalnej, Tomasz Jastrzębski 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wojtaszek Jarosław 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego, Krzysztof Wielgus 
z Politechniki Krakowskiej, Wojciech Wimmer 
z niepołomickiego Nadleśnictwa, odkrywca samolotu 
Janusz Czerwiński.  

Serdeczne podziękowania 
dla trenera Grzegorza Plata 
za pracę włożoną w doskonalenie umiejętności oraz 

taktyki naszych sportowców. 

Gratulujemy awansu do I ligi.

Drużyna Trampkarzy Targowianki wraz z rodzicami

Serdeczne podziękowania
 dla Pawła Piwowara 

za determinację, zaangażowanie i wysiłek 
dzięki którym Targowianka rozwija się i jest naszą 

dumą.
Dziękujemy

Trampkarze z rodzicami

Medal za 
działalność na 
rzecz ochrony 
przeciwpożarowej
Powiatowy Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej Aleksander Starowicz wręczył 
wójtowi Zbigniewowi Strączkowi medal za 
działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

Odznaczenie z okazji 20-lecia powołania 
Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania 
i podziękowania przyznał Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej Wiesław 
Leśniakiewicz.    
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Z daleka od rodzinnych stron?
Dzieciństwo i wczesną młodość spędziłem w niewielkiej wsi Lubzina 
w województwie podkarpackim – tutaj przeżywałem okres beztroskiej 
zabawy jak i wytężonej pracy w gospodarstwie rodziców. Maturę 
zdawałem w  Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim. 

Jestem…
Osobą zorganizowaną i wymagającą ( również od siebie). Z łatwością 
komunikuję się z innymi i szybko adaptuję się do nowych warunków. 
W działaniach kieruję się rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Życie nauczyło 
mnie podchodzenia  z dystansem do wielu spraw, nawet tych 
traktowanych bardzo osobiście i emocjonalnie. Ludzi traktuję jednakowo, 
nie klasyfikuję ich na podstawie wyglądu lub opinii innych. Staram się 
dostrzegać w nich pozytywne cechy. Interesuję się polityką (krajową 
i zagraniczną ),historią Polski, geografią i sportem.

W oświacie przepracował Pan 21 lat, z czego 13 na stanowisku 
dyrektora szkoły. Czym jeszcze wyróżniał się ten okres?
Przez te lata udało mi się wprowadzić w życie wiele cennych inicjatyw. 
Sprawy oświaty samorządowej znam, jak to się określa, od podszewki. 
Potrafię spojrzeć na problemy z każdej strony i mało jest spraw, którymi 
można mnie zaskoczyć. Przez wiele lat, zarówno jako szef Stowarzyszenia 
jak i jako dyrektor szkoły zajmowałem się doradztwem i szkoleniami 
dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami 
i dyrektorami szkół w całej Polsce.

Dotychczasowe doświadczenie to również okres pracy 
w samorządzie?
Po odejściu ze szkoły przeszedłem do pracy w jednostce organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, w Krakowie, gdzie pełniłem obowiązki najpierw 
konsultanta ds. profilaktyki szkolnej, potem inspektora  a następnie przez 
5 lat byłem kierownikiem działu gospodarczo-technicznego. Ten etap 
w moim życiu był okresem zdobywania kolejnych doświadczeń 
i umiejętności (kolokwialnie o takim okresie mówi się, że „przeszło się na 
danym stanowisku niezłą szkołę”) pozwolił mi spojrzeć na wiele spraw 
w funkcjonowaniu samorządu lokalnego z zupełnie innej perspektywy. 

Rozmowa z nowym 
dyrektorem Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół

Reasumując za okres dwudziestu lat pracy tylko w różnych  strukturach 
samorządowych zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez 
Prezydenta RP.

Dlaczego odszedł Pan ze szkoły?
Ze szkoły odszedłem nie z powodu przepracowania ponad dwudziestu lat 
na stanowisku nauczyciela, wypalenia zawodowego, czy przemęczenia. 
Powodem było zniechęcenie wynikające z obserwowanej powszechnej 
niemocy prawnej i organizacyjnej na każdym etapie funkcjonowania 
systemu oświaty. Nie do końca zgadzałem się także z wprowadzanymi 
w związku z reformą kierunkami zmian, nie akceptowałem wielu lokalnych 
rozwiązań i decyzji. Uważając, że nie przyczyniają się ani do wzrostu 
poziomu kształcenia, ani do jakościowego rozwoju szkoły. Jako człowiek 
aktywny, udzielający się i szczerze zaangażowany w funkcjonowanie 
systemu oświaty doszedłem do wniosku, że wypełniłem już swoją misję 
i postanowiłem „oddać pole” innym.  

Co zatem zdecydowało o podjęciu pracy w Gminie Kłaj?
Mentalnie nadal tkwiłem w środowisku oświatowym i żyłem jego 
problemami. Zarówno jako szkoleniowiec jak i pracownik samorządowy.  
Tematyka oświatowa ciągle przewija się w codziennych  rozmowach 
rodzinnych, gdyż żona również pracuje w oświacie. Gdy zatem pojawiło 
się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GZEAS w Kłaju 
postanowiłem podjąć próbę oficjalnego powrotu do „towarzystwa 
oświatowego”. Udało się i ponownie zajmuję się wykonywaniem zadań na 
rzecz oświaty samorządowej, a nie ukrywam, że pracę na rzecz innych 
uważam  za fascynujące zajęcie.

Oświata jednym zdaniem?
Pierwszym i najważniejszym podmiotem szkoły jest uczeń. – To moja 
dewiza, którą zawsze kierowałem się pracując w oświacie.

Dotychczas najważniejsze decyzje to …?
Pierwszym zadaniem była sprawa określenia jednakowych dla wszystkich 
placówek oświatowych standardów organizacyjnych, w tym ilości godzin 
realizowanych poza ramowym planem nauczania oraz zatrudniania 

nauczycieli, w tym na stanowiskach kierowniczych, 
i pracowników administracyjno-obsługowych. Zostały one określone 
w zarządzeniu Wójta, zastosowano je  już przy projektach organizacyjnych 
i będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. Mam nadzieję, że 
dzięki  wdrożeniu tych zasad znikną dotychczasowe dysproporcje  między 
poszczególnymi szkołami obserwowane w różnych obszarach ich 
funkcjonowania.

Istotną sprawą było ustalenie nowego, wyższego niż dotychczas, wymiaru 
godzin dydaktyczno-wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów. 
Pomijając pytanie czy dotychczasowe zniżki były uzasadnione, 
przeprowadzone zostały analizy, które ujawniły wcale nie rzadkie 
przypadki wykorzystywania przez niektórych dyrektorów  godzin 
z założenia przeznaczonych na wykonywanie czynności 
administracyjnych do prowadzenia zajęć z uczniami. Godziny te 
rozliczano  jako ponadwymiarowe, co przeczy idei stosowania zniżek 
w ogóle. Nowe wymiary godzin dydaktyczno-wychowawczych dla 
nauczycieli na stanowiskach kierowniczych  bardziej odpowiadają  
rzeczywistym potrzebom w tym zakresie, nie wspominając o wymiarze 
finansowym dla budżetu.

Zwiększony został również z  20 do 30 obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych 
w placówkach-chodzi głównie o pedagogów, psychologów i logopedów. 
Związane jest to zarówno z obserwowanymi w placówkach potrzebami 
w zakresie dodatkowych zajęć z dziećmi o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych jak i wchodzącymi od nowego roku szkolnego zasadami 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół 
podstawowych. Zamiarem i celem takiej decyzji  jest zintensyfikowanie 
działań na rzecz uczniów  i  wyższa niż dotychczas efektywność tych 
działań. Podkreślam przy tym, że nauczyciele, których dotyczy 
przedmiotowy przepis  nie tracą finansowo wyniku jego wprowadzenia.

Jakie zmiany wywołały najwięcej emocji?
Najwięcej poruszenia wśród dyrektorów i nauczycieli wzbudził nowy 
regulamin wynagradzania, choć w wyniku jego wprowadzenia nikt nie 
zostanie pozbawiony żadnego z dotychczasowych dodatkowych 
składników wynagrodzenia. Nowe regulacje idą bowiem w kierunku 
urealnienia sposobu naliczania i wielkości wypłacanych niektórych 
dodatków oraz przywracają im pierwotnie zamierzony charakter 
i eliminowania ujawnionych nieprawidłowości. 

Jak to funkcjonuje w praktyce?
Dodatek funkcyjny dla dyrektorów naliczany był w zależności od ilości 
oddziałów w placówce  (np. 15 oddziałów – 30%) i zwiększony dodatkowo  
o 1 % za.. każdy oddział (15 oddziałów – dodatkowe 15 %). 
W konsekwencji dyrektor otrzymywał 45% dodatku na podstawie tego 
samego kryterium. Dodatkowo dodatek  otrzymywał także wicedyrektor 
w wysokości 75%  kwoty przypadającej na dyrektora. Taki sposób 
naliczania dodatku uznałem za nieuzasadniony i zaproponowałem 
dodatek, odnoszący się nie tyle do wielkości placówki co do stopnia 
skomplikowania zadań i bezpośredniego zaangażowania dyrektora 
w realizację spraw  związanych z funkcjonowaniem szkoły. Posługując 
się tym samym przykładem: dyrektor 15 oddziałowej szkoły otrzyma 
od września dodatek w wysokości 30%  podobnie jak dyrektor 
20 oddziałowej placówki, gdyż jeden i drugi ma do dyspozycji 
wicedyrektora, który również otrzymuje z tego tytułu dodatek.

Przykład drugi dotyczy dodatku motywacyjnego  dla dyrektorów, który  
wypłacany na dotychczasowych zasadach w ogóle nie spełniał funkcji 
motywującej do lepszej jakościowo pracy, a był stałym  20% dodatkiem 
do wynagrodzenia. Nowy regulamin, uzależnia wysokość dodatku od 
stopnia spełniania kryteriów i zasad określonych w regulaminie. Tym 
samym  ma zachęcać i mobilizować osoby na stanowiskach kierowniczych 
do  zabiegania o uzyskanie jak najwyższego dodatku, na który wpływ 

będą miały nie tylko wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale także 
włączanie się szkół w realizację zadań uznawanych przez gminę za 
priorytetowe. Odwrócona zostanie dotychczasowa zależność: dyrektor 
przejawianą aktywnością i  zaangażowaniem będzie pracował na wielkość 
przysługującego mu dodatku, a nie będzie otrzymywał dodatek za fakt 
świadczenia pracy. Jeżeli zatem dyrektorzy wypełnią w całości określone 
w regulaminie kryteria szczegółowe t o ich dotychczasowy dodatek nie 
ulegnie zmianie. Dodam, że wiele dodatków nie uległo zmianie, a zakres 
niektórych został nawet rozszerzony, np. dodatek za warunki trudne 
z tytułu nauczania w oddziałach łączonych.

Jakie konkretne cele wyznacza sobie Pan w najbliższym czasie?
Z góry zaznaczam, że nie są to rewolucyjne projekty, choć niektórzy tak je 
postrzegają, raczej są to działania o charakterze ewolucyjnym. Priorytetem 
jest zbudowanie wewnętrznego modelu diagnozowania jakości 
kształcenia w szkołach. Na razie efekty pracy dydaktycznej oceniane są 
tylko na podstawie wyników sprawdzianów i  egzaminów końcowych lub 
liczonych na ich podstawie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. 
Analizując jedne i drugie należy stwierdzić, że efekty edukacyjne naszych 
szkół nikogo nie powinny zadowalać. Nawet jeżeli przekraczają wartości 
średnie dla powiatu, czy województwa to ciągle są to wyniki przeciętne. 
Tymczasem, przy uwzględnieniu doświadczenia dyrektorów, potencjału 
nauczycieli wiązanego z poziomem ich kwalifikacji oraz warunków 
nauczania  stać nas na więcej.

Drugim obszarem będzie  pomoc psychologiczno-pedagogiczna -  
prawidłowa jej organizacja  i uzyskiwane efekty. Moim celem jest stały 
monitoring zadań pod kątem zasadności wydatkowania środków na 
godziny przyznane na realizację różnych rodzajów pomocy oraz 
podejmowanie działań, które nakładają w tym zakresie na szkołę przepisy 
szczegółowe.

Trzecim obszarem będzie pełne wykorzystanie możliwości wynikających 
z aktualnie realizowanych projektów i dalsze pozyskiwanie środków 
z  europejskiego funduszu społecznego. We wrześniu uruchomiony 
zostanie kolejny, dzięki któremu szkoły podstawowych pozyskają pomoce 
dydaktyczne za ponad 180 000 złotych. W przygotowaniu jest kolejny 
projekt dotyczący innowacyjnych metod nauczania i wychowania, 
z którym również wiążę duże nadzieje.

Współpraca szkół z lokalnym środowiskiem to istotny aspekt ich 
funkcjonowania?
Szkoły, szczególnie wiejskie, muszą stać się centralnym obiektem dla 
każdej społeczności, w której działające jednostki, instytucje i organizacje 
stają się naturalnym sojusznikiem i partnerem dla wielu działań 
realizowanych przez szkoły. Ten obszar uważam za bardzo ważny i będę 
do niego przekonywał dyrektorów.

Czy wszystko uda się zrealizować?
Jestem optymistą, zresztą gdybym nie wierzył, że można cokolwiek 
osiągnąć,  nie zdecydowałbym się na objęcie tego stanowiska. Mam 
świadomość, że wiele spraw nie zależy ode mnie, mogę jedynie wychodzić 
z propozycjami zmian i rekomendować je jako lepsze od istniejących.
Mam jednocześnie świadomość, że dla wielu osób noszę na plecach 
etykietę: „on nie jest stąd, nie jest nasz”.
Paradoksalnie, to może być moim atutem. Jako osoba nie związana 
z żadną „opcją” mam możliwość działania dla dobra całej gminnej 
wspólnoty, w szczególności dla oświaty. A jak wspominałem środowiska 
wiejskie darzę wielką sympatią i uważam, że spełniają wszelkie warunki 
i zasługują na to, aby były lepsze od innych. Wierzę w mądrość ludzi, która 
zespolona w jeden cel i kierunek potrafi wiele zmienić.

Dziękuje za rozmowę i życzę samych udanych decyzji.
Justyna Waligóra

Kazimierz Sroka – ur.  20 lutego 1959 r. w Dębicy. Ojciec Natalii, Bartka
i Michała. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, geologii na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi, studiów pedagogicznych w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli w Tarnowie i studium przedmiotowo-metodycznego z geografii 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, studiów podyplomowych „Kierowanie współpracą pomiędzy służbami 
społecznymi”, kursu w zakresie zarządzania oświatą oraz wielu form doskonalenia zawodowego.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej  w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Przez 7 lat prezydent Polskiego 
Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół, w tym czasie stały konsultant sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Przez 5 lat członek 
zespołu doradczego przy dyrektorze Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Przez 2 lata dyrektor generalny  
w  Niezależnym Związku Zawodowym Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w oświacie.
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Z daleka od rodzinnych stron?
Dzieciństwo i wczesną młodość spędziłem w niewielkiej wsi Lubzina 
w województwie podkarpackim – tutaj przeżywałem okres beztroskiej 
zabawy jak i wytężonej pracy w gospodarstwie rodziców. Maturę 
zdawałem w  Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim. 

Jestem…
Osobą zorganizowaną i wymagającą ( również od siebie). Z łatwością 
komunikuję się z innymi i szybko adaptuję się do nowych warunków. 
W działaniach kieruję się rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Życie nauczyło 
mnie podchodzenia  z dystansem do wielu spraw, nawet tych 
traktowanych bardzo osobiście i emocjonalnie. Ludzi traktuję jednakowo, 
nie klasyfikuję ich na podstawie wyglądu lub opinii innych. Staram się 
dostrzegać w nich pozytywne cechy. Interesuję się polityką (krajową 
i zagraniczną ),historią Polski, geografią i sportem.

W oświacie przepracował Pan 21 lat, z czego 13 na stanowisku 
dyrektora szkoły. Czym jeszcze wyróżniał się ten okres?
Przez te lata udało mi się wprowadzić w życie wiele cennych inicjatyw. 
Sprawy oświaty samorządowej znam, jak to się określa, od podszewki. 
Potrafię spojrzeć na problemy z każdej strony i mało jest spraw, którymi 
można mnie zaskoczyć. Przez wiele lat, zarówno jako szef Stowarzyszenia 
jak i jako dyrektor szkoły zajmowałem się doradztwem i szkoleniami 
dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami 
i dyrektorami szkół w całej Polsce.

Dotychczasowe doświadczenie to również okres pracy 
w samorządzie?
Po odejściu ze szkoły przeszedłem do pracy w jednostce organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, w Krakowie, gdzie pełniłem obowiązki najpierw 
konsultanta ds. profilaktyki szkolnej, potem inspektora  a następnie przez 
5 lat byłem kierownikiem działu gospodarczo-technicznego. Ten etap 
w moim życiu był okresem zdobywania kolejnych doświadczeń 
i umiejętności (kolokwialnie o takim okresie mówi się, że „przeszło się na 
danym stanowisku niezłą szkołę”) pozwolił mi spojrzeć na wiele spraw 
w funkcjonowaniu samorządu lokalnego z zupełnie innej perspektywy. 

Rozmowa z nowym 
dyrektorem Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół

Reasumując za okres dwudziestu lat pracy tylko w różnych  strukturach 
samorządowych zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez 
Prezydenta RP.

Dlaczego odszedł Pan ze szkoły?
Ze szkoły odszedłem nie z powodu przepracowania ponad dwudziestu lat 
na stanowisku nauczyciela, wypalenia zawodowego, czy przemęczenia. 
Powodem było zniechęcenie wynikające z obserwowanej powszechnej 
niemocy prawnej i organizacyjnej na każdym etapie funkcjonowania 
systemu oświaty. Nie do końca zgadzałem się także z wprowadzanymi 
w związku z reformą kierunkami zmian, nie akceptowałem wielu lokalnych 
rozwiązań i decyzji. Uważając, że nie przyczyniają się ani do wzrostu 
poziomu kształcenia, ani do jakościowego rozwoju szkoły. Jako człowiek 
aktywny, udzielający się i szczerze zaangażowany w funkcjonowanie 
systemu oświaty doszedłem do wniosku, że wypełniłem już swoją misję 
i postanowiłem „oddać pole” innym.  

Co zatem zdecydowało o podjęciu pracy w Gminie Kłaj?
Mentalnie nadal tkwiłem w środowisku oświatowym i żyłem jego 
problemami. Zarówno jako szkoleniowiec jak i pracownik samorządowy.  
Tematyka oświatowa ciągle przewija się w codziennych  rozmowach 
rodzinnych, gdyż żona również pracuje w oświacie. Gdy zatem pojawiło 
się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GZEAS w Kłaju 
postanowiłem podjąć próbę oficjalnego powrotu do „towarzystwa 
oświatowego”. Udało się i ponownie zajmuję się wykonywaniem zadań na 
rzecz oświaty samorządowej, a nie ukrywam, że pracę na rzecz innych 
uważam  za fascynujące zajęcie.

Oświata jednym zdaniem?
Pierwszym i najważniejszym podmiotem szkoły jest uczeń. – To moja 
dewiza, którą zawsze kierowałem się pracując w oświacie.

Dotychczas najważniejsze decyzje to …?
Pierwszym zadaniem była sprawa określenia jednakowych dla wszystkich 
placówek oświatowych standardów organizacyjnych, w tym ilości godzin 
realizowanych poza ramowym planem nauczania oraz zatrudniania 

nauczycieli, w tym na stanowiskach kierowniczych, 
i pracowników administracyjno-obsługowych. Zostały one określone 
w zarządzeniu Wójta, zastosowano je  już przy projektach organizacyjnych 
i będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. Mam nadzieję, że 
dzięki  wdrożeniu tych zasad znikną dotychczasowe dysproporcje  między 
poszczególnymi szkołami obserwowane w różnych obszarach ich 
funkcjonowania.

Istotną sprawą było ustalenie nowego, wyższego niż dotychczas, wymiaru 
godzin dydaktyczno-wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów. 
Pomijając pytanie czy dotychczasowe zniżki były uzasadnione, 
przeprowadzone zostały analizy, które ujawniły wcale nie rzadkie 
przypadki wykorzystywania przez niektórych dyrektorów  godzin 
z założenia przeznaczonych na wykonywanie czynności 
administracyjnych do prowadzenia zajęć z uczniami. Godziny te 
rozliczano  jako ponadwymiarowe, co przeczy idei stosowania zniżek 
w ogóle. Nowe wymiary godzin dydaktyczno-wychowawczych dla 
nauczycieli na stanowiskach kierowniczych  bardziej odpowiadają  
rzeczywistym potrzebom w tym zakresie, nie wspominając o wymiarze 
finansowym dla budżetu.

Zwiększony został również z  20 do 30 obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych 
w placówkach-chodzi głównie o pedagogów, psychologów i logopedów. 
Związane jest to zarówno z obserwowanymi w placówkach potrzebami 
w zakresie dodatkowych zajęć z dziećmi o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych jak i wchodzącymi od nowego roku szkolnego zasadami 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół 
podstawowych. Zamiarem i celem takiej decyzji  jest zintensyfikowanie 
działań na rzecz uczniów  i  wyższa niż dotychczas efektywność tych 
działań. Podkreślam przy tym, że nauczyciele, których dotyczy 
przedmiotowy przepis  nie tracą finansowo wyniku jego wprowadzenia.

Jakie zmiany wywołały najwięcej emocji?
Najwięcej poruszenia wśród dyrektorów i nauczycieli wzbudził nowy 
regulamin wynagradzania, choć w wyniku jego wprowadzenia nikt nie 
zostanie pozbawiony żadnego z dotychczasowych dodatkowych 
składników wynagrodzenia. Nowe regulacje idą bowiem w kierunku 
urealnienia sposobu naliczania i wielkości wypłacanych niektórych 
dodatków oraz przywracają im pierwotnie zamierzony charakter 
i eliminowania ujawnionych nieprawidłowości. 

Jak to funkcjonuje w praktyce?
Dodatek funkcyjny dla dyrektorów naliczany był w zależności od ilości 
oddziałów w placówce  (np. 15 oddziałów – 30%) i zwiększony dodatkowo  
o 1 % za.. każdy oddział (15 oddziałów – dodatkowe 15 %). 
W konsekwencji dyrektor otrzymywał 45% dodatku na podstawie tego 
samego kryterium. Dodatkowo dodatek  otrzymywał także wicedyrektor 
w wysokości 75%  kwoty przypadającej na dyrektora. Taki sposób 
naliczania dodatku uznałem za nieuzasadniony i zaproponowałem 
dodatek, odnoszący się nie tyle do wielkości placówki co do stopnia 
skomplikowania zadań i bezpośredniego zaangażowania dyrektora 
w realizację spraw  związanych z funkcjonowaniem szkoły. Posługując 
się tym samym przykładem: dyrektor 15 oddziałowej szkoły otrzyma 
od września dodatek w wysokości 30%  podobnie jak dyrektor 
20 oddziałowej placówki, gdyż jeden i drugi ma do dyspozycji 
wicedyrektora, który również otrzymuje z tego tytułu dodatek.

Przykład drugi dotyczy dodatku motywacyjnego  dla dyrektorów, który  
wypłacany na dotychczasowych zasadach w ogóle nie spełniał funkcji 
motywującej do lepszej jakościowo pracy, a był stałym  20% dodatkiem 
do wynagrodzenia. Nowy regulamin, uzależnia wysokość dodatku od 
stopnia spełniania kryteriów i zasad określonych w regulaminie. Tym 
samym  ma zachęcać i mobilizować osoby na stanowiskach kierowniczych 
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Dziękuje za rozmowę i życzę samych udanych decyzji.
Justyna Waligóra

Kazimierz Sroka – ur.  20 lutego 1959 r. w Dębicy. Ojciec Natalii, Bartka
i Michała. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, geologii na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi, studiów pedagogicznych w Instytucie Kształcenia 
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EDUKACJA EDUKACJA
SAMODZIELNOŚĆ  2012czerwiecSAMODZIELNOŚĆ czerwiec 2012

14 maja gimnazjaliści uczestniczący w zajęciach „Równamy w górę” wyruszyli na wyprawę szlakiem renesansu. 
Wycieczka prowadziła przez najpiękniejsze zakątki trzech województw. Była wspaniałą lekcją historii, j. polskiego 
i architektury. 

EWA BUŁAT, KOORDYNATOR ELŻBIETA LATOS 

Uczniowie zwiedzili czarujące miejsca i zabytki Sandomierza. Dużą atrakcją była wizyta w rycerskiej zbrojowni. Dziewczęta 
zakładając szaty, czuły się jak renesansowe czy barokowe księżniczki. Chłopców zainteresowała ekspozycja  broni. 

Kolejny dzień wycieczki wiódł szlakiem Ojca Poezji Polskiej. W Czarnolesie młodzież zwiedziła Muzeum Jana Kochanowskiego 
oraz neogotycką kaplicę wzniesioną  w miejscu, gdzie znajdował się dwór Mistrza. Dalsza trasa edukacyjnej wyprawy 
zaprowadziła do Wąwolnicy i Nałęczowa. Tam uczniowie zobaczyli pałac Małachowskich wraz z zabytkowymi zabudowaniami. 
Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił Kazimierz Dolny. Piękne położenie, warunki naturalne, drewniana zabudowa 
czynią z tego miejsca perłę renesansowej architektury. Malowniczym przystankiem tej podróży był Pałac Czartoryskich 
w Puławach. W ostatnim dniu grupa zawitała do Baranowa Sandomierskiego. Tutaj  zwiedzili renesansowy zamek, który pełnił 
funkcję siedziby magnackiej i obronnej fortecy.

Drugi kwartał tego roku również obfitował w wyjazdy edukacyjne. Grupa „Spełniam się w aktorstwie” z Targowiska wzięła 
udział w koncercie w Filharmonii Krakowskiej oraz spektaklu w teatrze J. Słowackiego. 

Dla pozostałych grup przygotowywane są wspaniałe atrakcje. Uczniowie z „Młodego odkrywcy” zobaczą Planetarium 
Chorzowskie oraz muzeum Zoologiczne w Krakowie. Uczestnicy zajęć  „Cybernauta” mają zorganizowany wyjazd do firmy 
Opcom do Krakowa. 

Wyjazdy edukacyjne zostały w całości sfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W czerwcu zostanie zakończona II edycja projektu. Na III edycję serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów w roku 
szkolnym 2012/2013. Dokładne zasady rekrutacji zostaną przedstawione we wrześniu w każdej ze szkół. 

 
 

Zawody naszych rodziców 
– blacharz, lakiernik
30 maja przedszkolaki z Dąbrowy wybrały się do warsztatu 
samochodowego Pana Stanisława Hytrosia. Spotkanie zorganizowano 
w ramach cyklu „Zawody naszych rodziców”. 

JOANNA FORNAL

Pan Stanisław oprowadził nas po całym zakładzie i w ciekawy sposób 
opowiedział o swojej pracy. Najpierw obejrzeliśmy stanowisko blacharskie, 

Poetycko o 750-leciu Kłaja
W Szkole Podstawowej w Kłaju rozstrzygnięto konkurs „750 haseł na 
750-lecie Kłaja” dla uczniów z klas IV-VI. Opiniowane przez Jury:  
BOŻENA KARPIŃSKA, MAGDALENA WIERCIOCH, MARTA KOWALSKA, 
IWONA  NOWAK (KOORDYNATOR KONKURSU) rymowanki, wierszyki 
i piosenki z pewnością spodobają się „jubileuszowej” publiczności. 

IWONA NOWAK 

Wyniki: I KATARZYNA JĘDRZEJCZYK (KL. V) „TO NIE RAJ – TO KŁAJ”, II. KACPER 
KOWALCZYK (KL.VI) „O KŁAJU…” ,III. DANIEL BUGAJ (KL.IV) „GMINA KŁAJ”
WYRÓŻNIENIA: JOANNA SOBAS, ALEKSANDRA SADŁOŃ,OLIWIA MIKULEC 
(kl. V) „KŁAJ TO NASZA PIĘKNA GMINA”,  ALEKSANDRA BIELAS (kl. IV) MÓJ 
KŁAJ,  ZUZANNA CHOLEWA (kl.IV) „W NASZYM KŁAJU” 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY. 

To nie raj - to Kłaj!
To nie Paryż, to nie raj
– to jest nasz cudowny Kłaj!
Tu mieszkamy w przybliżeniu
Siedemset pięćdziesiąt lat!
Mamy skatepark, mamy Tesco,
U nas w Kłaju znajdziesz wszystko!

Inni wolą Anglię, Włochy,
No a my... strzelamy fochy! 
Nie będziemy pić herbaty
– u królowej i u taty,
my spaghetti jeść nie chcemy 
my – Kłajanie – zdrowo jemy!

Nas nie cieszą te fast-foody 
Może dzieci... ale z nudy! 
Ważne że nam się podoba
Nasza Kłajowska swoboda! 
Proszę przyjedź do nas ty, 
Zanim krzyknę: raz, dwa, trzy!

Katarzyna Jędrzejczyk Kl. Vb

Na terenie Krakowskiej Akademii im. A. F. 
Modrzewskiego odbyły się I Otwarte 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych 

Małopolski. Spośród wszystkich 
zawodników to uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  w Kłaju okazali 
się najlepsi, zdobywając I miejsce 
w konkurencji drużynowej i
 indywidualnej. 

MIROSŁAW KORTA

Do konkurencji przystąpiło blisko 300 

gdzie naprawia się karoserię samochodów. Największe zainteresowanie 
wśród naszych przedszkolaków  wzbudziła komora, w której samochody są 
lakierowane. Pan Stanisław dokładnie omówił, jak wygląda ta czynność oraz 
jakie warunki muszą być spełnione, by lakierowanie nie było groźne dla 
środowiska.  Następnie przeszliśmy do miejsca, gdzie samochody są 
czyszczone i przygotowywane do odbioru przez ich właścicieli.     
Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Stanisławowi za umożliwienie nam 
zwiedzania jego  warsztatu. Dzięki tej wizycie na żywo poznaliśmy kolejny, 
pasjonujący  zawód. 

uczestników z całej Małopolski. Gminę Kłaj 
reprezentowali uczniowie: Paulina Korbut, 
Karolina Zając, Tomasz Pagacz. Opiekę nad 
drużyną sprawował nauczyciel Edukacji dla 
Bezpieczeństwa – Jan Majerz. 
Współorganizatorami zawodów byli: 
Małopolski Kurator Oświaty oraz Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Patronat 
nad całością wydarzenia objęło Krakowskie 
Pogotowie Ratunkowe.

Ratownicy 
na medal

Młodzieżowy projekt pełen możliwości

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Brat Alojzy Kosiba - 
Apostoł Dobroci z Wieliczki”
             
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach zostali zaproszeni 
przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce  do udziału 
w konkursie plastycznym „Brat Alojzy Kosiba – Apostoł Dobroci 
z Wieliczki”. Temat prac był związany z obchodami Dnia Patrona 
szkoły – Brata Alojzego Kosiby.
              
ANNA JAGOSZ

Celem konkursu była prezentacja możliwości twórczych uczniów, 
budzenie zainteresowania postacią Brata Alojzego Kosiby – opiekuna 
biednych i potrzebujących, uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby 
innych oraz integracja międzyszkolna.

Do konkursu przystąpili nasi uczniowie z klasy I oraz V i VI. Ich prace 
były interesujące i starannie wykonane, a wśród nich znalazły się także 
dwie zwycięskie. 

W kategoriach klas I-III: 
I miejsce zajęła Kornelia Dąbrowska, uczennica klasy I
W kategoriach klas IV- VI:
II miejsce zajęła Maria Szczygieł, uczennica klasy VI

 W czwartek 24 maja w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne 
Miasto” w Wieliczce  podczas organizowanego przez Młodzieżową Radę 
Powiatu Wielickiego „Dnia Dziecka Niepełnosprawnego” odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. Laureatkom wręczono dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe i słodycze. Dodatkową atrakcją był udział w licznych 
konkursach oraz występach m.in. Teatru Iluzji „Mefisto”. 
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„Brat Alojzy Kosiba - 
Apostoł Dobroci z Wieliczki”
             
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach zostali zaproszeni 
przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce  do udziału 
w konkursie plastycznym „Brat Alojzy Kosiba – Apostoł Dobroci 
z Wieliczki”. Temat prac był związany z obchodami Dnia Patrona 
szkoły – Brata Alojzego Kosiby.
              
ANNA JAGOSZ

Celem konkursu była prezentacja możliwości twórczych uczniów, 
budzenie zainteresowania postacią Brata Alojzego Kosiby – opiekuna 
biednych i potrzebujących, uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby 
innych oraz integracja międzyszkolna.

Do konkursu przystąpili nasi uczniowie z klasy I oraz V i VI. Ich prace 
były interesujące i starannie wykonane, a wśród nich znalazły się także 
dwie zwycięskie. 

W kategoriach klas I-III: 
I miejsce zajęła Kornelia Dąbrowska, uczennica klasy I
W kategoriach klas IV- VI:
II miejsce zajęła Maria Szczygieł, uczennica klasy VI

 W czwartek 24 maja w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne 
Miasto” w Wieliczce  podczas organizowanego przez Młodzieżową Radę 
Powiatu Wielickiego „Dnia Dziecka Niepełnosprawnego” odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. Laureatkom wręczono dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe i słodycze. Dodatkową atrakcją był udział w licznych 
konkursach oraz występach m.in. Teatru Iluzji „Mefisto”. 



Gotowi na 
EURO 2012 !!!
Zakończył się cykl „sportowych” spotkań 
w kłajowskiej bibliotece oraz jej filiach 
w Brzeziu i Szarowie. O sporcie 
i dyscyplinach sportowych dyskutowały 
dzieci klas zerowych z Przedszkoli 
Samorządowych z Brzezia, Dąbrowy, Kłaja, 
Szarowa i Targowiska.

ANETA STRACH

Dzieci wysłuchały krótkich informacji 
dotyczących historii sportu, poznały 
powiedzenia i przysłowia sportowe, 
opowiadały o regułach obowiązujących 
w grach sportowych i o tym jak rozumieją 
zasadę fair play. Z poszczególnymi 
dyscyplinami sportowymi zapoznały się 
wcześniej, malując farbami piękne rysunki, 
które przyniosły na spotkanie do biblioteki.

Mali sportowcy odgadywali zagadki, słuchali 
„sportowych” wierszy i fraszek oraz pięknego 
fragmentu książki pani Hanny Łochockiej 
„Psoty i kłopoty wróbelka Elemelka” pt. Czy 
łatwo być bramkarzem, to zaraz się okaże”. 
Najwięcej radości przyniosły dzieciom 
rekwizyty sportowe . Miały okazję: podnosić 
ciężarki, założyć rękawice bokserskie, pokazać 
swoje umiejętności grając piłką nożną. Szaliki 
klubowe i inne trofea sportowe ubarwiły 
spotkanie w bibliotece. Dużą atrakcją 
i niespodzianką dla dzieci było spotkanie 
z sędzią piłkarskim panem Marianem Kurkiem. 
Co to jest pole karne? Kto to jest sędzia kalosz? 
Na czym polega rzut karny? – to tylko jedne 
z licznych pytań, na które z uśmiechem 
odpowiadał nasz ekspert.

Dziękujemy Dyrektorom Szkół i Przedszkoli 
oraz Wychowawcom za  czynne 
zaangażowanie  w obchody Tygodnia Bibliotek 
a dzieciom za aktywność i dużą wiedzę.

To już 25 lat! 
 Najpierw oryginalny koncert, potem życzenia i wspólne fotografie. Tak w Grodkowicach 
świętowano 25-lecie zespołu Camerata Cracovia. 
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Grodkowice
podsumowują rok
Kończący się rok szkolny był bardzo efektywny. Dzięki 
wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców zrealizowaliśmy 
projekt  pt. „Nauka angielskiego nie musi być nudna ani 
trudna”. Dzięki temu, nasza szkoła zyskała możliwość 
prowadzenia dodatkowych lekcji języka angielskiego, sprzęt 
multimedialny oraz wiele materiałów dydaktycznych. 

ANNA KOKOSZKA

Jedna uczennica otrzymała także możliwość wzięcia udziału 
w  trzytygodniowym wakacyjnym obozie językowym na Mazurach. 
Miniony rok szkolny to również czas wielu sukcesów w konkursach: 
Gminny Turniej Pięknego Czytania – I. Maria Szczygieł, II. Aleksandra 
Porębska; Gminny Konkurs Recytatorski – I. Angelika Łach, III. Maria 
Szczygieł; Powiatowy Konkurs Recytatorski – III. Angelika Łach; 
Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – III. Jagoda Morusek; Powiatowy 
konkurs plastyczno fotograficzny – „Nasza szkoła jest najlepsza” 
– I. Marzena Karaś, Klaudia Korbut, Dominika Łach, Wiktoria Pilch, 
Klaudia Słabosz, Weronika Wajda, Laura Wlazło; Powiatowy Turniej 
Pięknego Czytania – I. Aleksandra Porębska; III. Maria Szczygieł; 
Powiatowy konkurs plastyczny „Brat Alojzy Kosiba – apostoł dobroci 
z Wieliczki” - I. Kornelia Dąbrowska, II. Maria Szczygieł; Gminny 
konkurs matematyczny „Rachmistrz” – I. Szymon Kluska, 
III. Aleksandra Lisowska; Powiatowy konkurs matematyczny 
„Rachmistrz” 
– II.Szymon Kluska; Gminne indywidualne biegi przełajowe 
– I. Jacek Klimczak,  I. Dominika Łach; Gminne zawody w piłce 
halowej chłopców i dziewcząt - II miejsce; Gminne zawody w piłce 
nożnej 
– I. chłopcy z kl. 6 i 5; Powiatowe zawody w piłce nożnej – II. chłopcy 
z kl. 6 i 5. 

Czas spędzony w naszej szkole to nie tylko ciężka praca, ale też 
zabawa i poznawanie świata. Uczniowie odbyli wiele wycieczek 
m.in: wyjazd do Parku Archeologicznego w Bochni, do 
Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Beskidzie 

średnim, wycieczkę turystyczno- krajoznawczą w Pieniny. 

Wiele ciekawych rzeczy działo się w szkole, na miejscu, np.: 
odwiedził nas teatr Tomcio z „Bajką o szczęściu” , cyrk Szok zadziwił 
uczniów akrobacjami i tresurą. Uczniowie mieli okazje spotkać się 
z policją i dowiedzieć się o współczesnych zagrożeniach i o tym jak 
ich unikać. Odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
przeprowadzone  przez  krakowskich ratowników medycznych. 
Projekt  „Trzymaj formę” przybliżył wszystkim zasady zdrowego 
życia i żywienia. 

Szkoła  Podstawowa w  Grodkowicach serdecznie dziękuje 
Państwu Danucie i Arturowi Fortunom za podanie pomocnej 
dłoni, wsparcie i wiarę w lepsze jutro.  Tak jak pisał Jan Paweł II  
 „Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada lecz przez to, kim 
jest;
Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 

Według 
uczniowskich 
scenariuszy 
W  Gimnazjum w Kłaju odbyła się publiczna prezentacja efektów 
pracy uczniów nad projektami edukacyjnymi.

EWA BUŁAT

W tym roku uczniowie klas drugich wybrali 4 tematy: dzieło
 K. Dickensa na szkolnej scenie, czyli inscenizacja ,,Opowieści 
wigilijnej”; Wykorzystanie wiedzy chemicznej  w życiu codziennym; 
Jestem tym, co jem; Moda na ART-y.

Spektakl ,,Opowieść wigilijna” został przedstawiony według  
scenariusza samych wykonawców. Karnawałowa pora sprzyjała 
prezentacji, a przesłanie sztuki dotarło do wszystkich odbiorców. 
Prezentując różnorodne eksperymenty gimnazjaliści udowodnili, 
że chemia towarzyszy nam na co dzień. 
Kolejna grupa przedstawiła, jak ważne dla naszego organizmu jest 
właściwe odżywianie. Wskazując i analizując wyniki badań, wpłynęli 
na zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu żywienia 
na stan naszego zdrowia. 

Na zagadnienie: Na czym polega artyzm kierunków  mających 
w swojej nazwie słowo ,,art” ? Artyzm nie tylko słowa, 
ale i prezentacji dostarczył uczniom wielu wrażeń estetycznych 
i nową wiedzę.

Dobry projekt, pogłębia szkolną edukację, a zarazem odpowiada 
zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną 
z pracą umysłową. Takie zadania spełniły tegoroczne prezentacje. 
Gratulujemy Gimnazjalistom!

JUSTYNA WALIGÓRA

Jubileuszowy koncert był niepowtarzalną okazją 
do usłyszenia ukraińskich i rosyjskich kant oraz 
unikatowych polskich pieśni z rękopisów 
rosyjskich. Teksty, m.in. psalmy w przekładzie 
Kochanowskiego, zanotowane zostały cyrylicą, 
w transliteracji. 

To nieznane źródło literackie i muzyczne, które 
poszerza zasób zachowanych zabytków kultury 
staropolskiej. W ten szczególny dzień CAMERATA 
CRAQCOVIA zagrała w składzie: Marta Trybulec 
– sopran, Ada Bujak – sopran, Justyna Krusz – 
gamba, Ireneusz Trybulec – lutnia. Razem 
z artystami wystąpił ukraiński bandurzysta 
DMYTRO HUBJAK. 

Koncertowi towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. 
– Z pełnym uznaniem odnoszę się do starań jakie 
wkładacie Państwo w realizację swojej pasji. 
Dziękuję za promowanie naszej Gminy i wspieranie 
lokalnych inicjatyw kulturotwórczych. Gratuluję 
bogatego dorobku artystycznego – powiedział wójt 
Zbigniew Strączek gratulując Naszym Artystom.

Zespół Muzyki Dawnej CAMERATA CRACOVIA 
powstał w 1987 roku. Jego założycielem jest lutnista 
Ireneusz Trybulec. „Camerata Cracovia” wykonuje 
muzykę renesansu i baroku na dawnych 
instrumentach. Istotną pozycję w programach zespołu 
stanowi mało znana i nie publikowana dawna muzyka 
polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego 
okresu. 
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Mistrzowie czytania 
w Grodkowicach
W Szkole Podstawowej w Grodkowicach odbył się XI Powiatowy 
Turniej Pięknego Czytania. O miano najlepszych 
interpretatorów tekstów walczyło 24 reprezentantów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu wielickiego. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uczniów oceniali koordynatorzy konkursu z poszczególnych etapów 
lokalnych: Mirosław Orzechowski – Kłaj, Agata Czarnota – Bajorek – 
Wieliczka, Małgorzata Gawlińska – Niepołomice oraz Aneta Stanak – 
Biskupice.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom, 
każdy z nich był wspaniały w swoim występie – zaznacza organizator 
turnieju, nauczycielka języka polskiego Anna Kokoszka.

Pięknemu czytaniu towarzyszy równie piękna sceneria. 
Oryginalną dekoracją tej edycji był konkursowy baner wykonany 
pastelami przez Mirosława Orzechowskiego. Ponadto Aleksandra 

Chojnacka (g. Niepołomice) za szczególną wrażliwość na słowo 
czytane otrzymała namalowany przez artystę obraz. 

Turniej o miano najpiękniej czytających ma już w powiecie 
wielickim ponad dziesięcioletnią tradycję. W jego gminnych etapach 
uczestniczy zawsze przynajmniej stu zawodników. Z pomysłu 
i wieloletniej tradycji lektorskich zmagań właśnie w Grodkowicach 
cieszy się wójt Zbigniew Strączek.  – Państwa inicjatywa, 
popularyzacji pięknego czytania wśród młodzieży zwłaszcza 
w dobie kultury massmediów, jest niezwykle cenna. 

 Wyniki: szkoła podstawowa – 1. Aleksandra Porębska (g.Kłaj) , 
2. Aleksandra Chojnacka (g. Niepołomice), 3. Maria Szczygieł 
(g. Kłaj ) z gimnazjów:  1. Maria Komisarz (g. Wieliczka) , 
2. Weronika Grzegórzko (g. Niepołomice), 3. Justyna Radwańska 
(g. Niepołomice ). Nagrodę główną za zdobycie największej ilości 
punktów przyznano Gabrielowi Węgrzynowi z Wieliczki. Filip 
Majewski, Anna Kulma, Jan Kanty Ziełko – zostali uhonorowani 
wyróżnieniem.

Nagrody ufundował Urząd Gminy Kłaj oraz Biblioteka Powiatowa 
w Wieliczce.

Znamy już Kogutka 
Ziutka  
                                               
Z Barbarą Sudoł, autorką słynnych bajek  „O kogutku Ziutku” 
spotkali się pierwszoklasiści. Spotkanie zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w ramach Tygodnia Bibliotek.  

WIESŁAWA CYZ

A Ziutek to wesoły, młody kogutek. Kiedy znudzi mu się życie 
w zagrodzie postanawia zwiedzać okolice. Podczas wypraw 
przeżywa mnóstwo przygód. 

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez samą 
autorkę. Wspólnie naradzaliśmy się gdzie wysłać Ziutka na następną 
wyprawę. 
Mile było być nagrodzonym książeczkami autorstwa Pani Sudoł 
a kolorowe zakładki i naklejki otrzymały wszystkie dzieci. W kolejce 
po autograf ustawiło się 77 pierwszoklasistów. Każdy z nich otrzymał 
imienną dedykację .

PODZIĘKOWANIA Z BRZEZIA

          Serdecznie dziękujemy Pani Marii Sieńko z Brzezia za piękne kwiaty, 
przekazane dla szkoły;  Panu Bogdanowi Pęcakowi – byłemu dyrektorowi- 
za prace plastyczne, dające wspaniały obraz naszego regionu i jego historii 
oraz wszystkim, którzy swą pracą i pomysłowością przyczynili się do 
stworzenia nowego wystroju wnętrza szkoły.
           Osobne podziękowania kierujemy do Pana Marcina Kowalczyka – 
naszego absolwenta, mieszkańca i radnego Gruszek za pomoc 
w pozyskaniu kserokopiarki oraz przekazanie pięknych i wartościowych 
książek, które  staną się nagrodami dla najlepszych  naszych uczniów.

Dyrektor i nauczyciele ZSO w Brzeziu

Serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej z Targowiska za 
dofinansowanie Dnia Dziecka.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Wychowankowie 
ZSO w Targowisku

JUSTYNA WALIGÓRA

Roboty remontowe rozpoczęły się od wewnętrznych prac 
rozbiórkowych i demontażowych. Potem przyszła kolej na dach. 
Stary zdemontowano, wzniesiono nową dwuspadową konstrukcję. 
Dom Kultury zyskał już także wszystkie potrzebne instalacje: od 
centralnego ogrzewania i wody użytkowej, po  wodną 
i kanalizacyjną oraz niskoprądową, odgromową i elektryczną.
 
W oknach zamontowano nową stolarkę okienną. Wiele zmieniło się 
w środku budynku. Budowlańcy położyli płytki w pomieszczeniach 
wewnętrznych. Rozpoczęto montaż oświetlenia. – Kolejne etapy 
modernizacji przebiegają bardzo sprawnie – zaznacza wójt Zbigniew 
Strączek. 

Remont całkowicie odmieni zbudowany w latach 70-tych budynek. 
Gruntownie odnowiona kuchnia zostanie wyposażona w nowy 
sprzęt i meble. Zupełnie zmieni się wizerunek największej z sal, 
w której między innymi pojawi się mobilna scena.  W garażach straży 
pożarnej zostaną zamontowane nowe automatyczne bramy. 
Strażacy będą mogli korzystać z pomieszczeń zaadoptowanych na 
szatnie i aneks kuchenny. W obiekcie poprawią się warunki 
sanitarne. Zarówno w poziomie piętra jak i parteru przygotowywane 
są dwie łazienki. Poza tym Dom Kultury zyska dodatkowe wyście na 
zewnątrz. 

   Co jeszcze zmieni się w Domu Kultury? Przede wszystkim 
gruntownie zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony 
w profesjonalny sprzęt niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej, 
kulturalnej placówki. Będą to m.in. projektor multimedialny, 
komputery, tablica interaktywna, zestaw nagłaśniający oraz stoły Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metamorfoza Domu Kultury 
w Targowisku
W Targowisku trwa kompleksowa modernizacja Domu Kultury.  Wartość rozpoczętej z początkiem kwietnia inwestycji 
to 751 297,87 zł. Unijne wsparcie wynosi 75 procent kosztów kwalifikowanych. Gruntownie zmodernizowany obiekt oddany będzie 
do użytku w sierpniu. 

konferencyjne. Poza tym budynek będzie posiadał monitoring.    
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Będą nowe drogi w Łężkowicach
Gmina Kłaj uzyskała środki zewnętrzne na wykonanie dróg prowadzących do gruntów rolnych. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego dofinansował 2 wnioski dotyczące traktów dojazdowych w Łężkowicach o łącznej długości 
475 m.

Mirosław Korta

Przygotowuje się zamówienia publiczne. Kwota w wysokości ok. 62 450 zł.  z budżetu województwa stanowi dofinansowanie 50% 
kosztów inwestycji. Sumaryczne koszty zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu na całościowe wykonanie usługi.
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Mistrzowie czytania 
w Grodkowicach
W Szkole Podstawowej w Grodkowicach odbył się XI Powiatowy 
Turniej Pięknego Czytania. O miano najlepszych 
interpretatorów tekstów walczyło 24 reprezentantów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu wielickiego. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Uczniów oceniali koordynatorzy konkursu z poszczególnych etapów 
lokalnych: Mirosław Orzechowski – Kłaj, Agata Czarnota – Bajorek – 
Wieliczka, Małgorzata Gawlińska – Niepołomice oraz Aneta Stanak – 
Biskupice.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom, 
każdy z nich był wspaniały w swoim występie – zaznacza organizator 
turnieju, nauczycielka języka polskiego Anna Kokoszka.

Pięknemu czytaniu towarzyszy równie piękna sceneria. 
Oryginalną dekoracją tej edycji był konkursowy baner wykonany 
pastelami przez Mirosława Orzechowskiego. Ponadto Aleksandra 

Chojnacka (g. Niepołomice) za szczególną wrażliwość na słowo 
czytane otrzymała namalowany przez artystę obraz. 

Turniej o miano najpiękniej czytających ma już w powiecie 
wielickim ponad dziesięcioletnią tradycję. W jego gminnych etapach 
uczestniczy zawsze przynajmniej stu zawodników. Z pomysłu 
i wieloletniej tradycji lektorskich zmagań właśnie w Grodkowicach 
cieszy się wójt Zbigniew Strączek.  – Państwa inicjatywa, 
popularyzacji pięknego czytania wśród młodzieży zwłaszcza 
w dobie kultury massmediów, jest niezwykle cenna. 

 Wyniki: szkoła podstawowa – 1. Aleksandra Porębska (g.Kłaj) , 
2. Aleksandra Chojnacka (g. Niepołomice), 3. Maria Szczygieł 
(g. Kłaj ) z gimnazjów:  1. Maria Komisarz (g. Wieliczka) , 
2. Weronika Grzegórzko (g. Niepołomice), 3. Justyna Radwańska 
(g. Niepołomice ). Nagrodę główną za zdobycie największej ilości 
punktów przyznano Gabrielowi Węgrzynowi z Wieliczki. Filip 
Majewski, Anna Kulma, Jan Kanty Ziełko – zostali uhonorowani 
wyróżnieniem.

Nagrody ufundował Urząd Gminy Kłaj oraz Biblioteka Powiatowa 
w Wieliczce.

Znamy już Kogutka 
Ziutka  
                                               
Z Barbarą Sudoł, autorką słynnych bajek  „O kogutku Ziutku” 
spotkali się pierwszoklasiści. Spotkanie zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w ramach Tygodnia Bibliotek.  

WIESŁAWA CYZ

A Ziutek to wesoły, młody kogutek. Kiedy znudzi mu się życie 
w zagrodzie postanawia zwiedzać okolice. Podczas wypraw 
przeżywa mnóstwo przygód. 

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez samą 
autorkę. Wspólnie naradzaliśmy się gdzie wysłać Ziutka na następną 
wyprawę. 
Mile było być nagrodzonym książeczkami autorstwa Pani Sudoł 
a kolorowe zakładki i naklejki otrzymały wszystkie dzieci. W kolejce 
po autograf ustawiło się 77 pierwszoklasistów. Każdy z nich otrzymał 
imienną dedykację .

PODZIĘKOWANIA Z BRZEZIA

          Serdecznie dziękujemy Pani Marii Sieńko z Brzezia za piękne kwiaty, 
przekazane dla szkoły;  Panu Bogdanowi Pęcakowi – byłemu dyrektorowi- 
za prace plastyczne, dające wspaniały obraz naszego regionu i jego historii 
oraz wszystkim, którzy swą pracą i pomysłowością przyczynili się do 
stworzenia nowego wystroju wnętrza szkoły.
           Osobne podziękowania kierujemy do Pana Marcina Kowalczyka – 
naszego absolwenta, mieszkańca i radnego Gruszek za pomoc 
w pozyskaniu kserokopiarki oraz przekazanie pięknych i wartościowych 
książek, które  staną się nagrodami dla najlepszych  naszych uczniów.

Dyrektor i nauczyciele ZSO w Brzeziu

Serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej z Targowiska za 
dofinansowanie Dnia Dziecka.

Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Wychowankowie 
ZSO w Targowisku

JUSTYNA WALIGÓRA

Roboty remontowe rozpoczęły się od wewnętrznych prac 
rozbiórkowych i demontażowych. Potem przyszła kolej na dach. 
Stary zdemontowano, wzniesiono nową dwuspadową konstrukcję. 
Dom Kultury zyskał już także wszystkie potrzebne instalacje: od 
centralnego ogrzewania i wody użytkowej, po  wodną 
i kanalizacyjną oraz niskoprądową, odgromową i elektryczną.
 
W oknach zamontowano nową stolarkę okienną. Wiele zmieniło się 
w środku budynku. Budowlańcy położyli płytki w pomieszczeniach 
wewnętrznych. Rozpoczęto montaż oświetlenia. – Kolejne etapy 
modernizacji przebiegają bardzo sprawnie – zaznacza wójt Zbigniew 
Strączek. 

Remont całkowicie odmieni zbudowany w latach 70-tych budynek. 
Gruntownie odnowiona kuchnia zostanie wyposażona w nowy 
sprzęt i meble. Zupełnie zmieni się wizerunek największej z sal, 
w której między innymi pojawi się mobilna scena.  W garażach straży 
pożarnej zostaną zamontowane nowe automatyczne bramy. 
Strażacy będą mogli korzystać z pomieszczeń zaadoptowanych na 
szatnie i aneks kuchenny. W obiekcie poprawią się warunki 
sanitarne. Zarówno w poziomie piętra jak i parteru przygotowywane 
są dwie łazienki. Poza tym Dom Kultury zyska dodatkowe wyście na 
zewnątrz. 

   Co jeszcze zmieni się w Domu Kultury? Przede wszystkim 
gruntownie zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony 
w profesjonalny sprzęt niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej, 
kulturalnej placówki. Będą to m.in. projektor multimedialny, 
komputery, tablica interaktywna, zestaw nagłaśniający oraz stoły Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metamorfoza Domu Kultury 
w Targowisku
W Targowisku trwa kompleksowa modernizacja Domu Kultury.  Wartość rozpoczętej z początkiem kwietnia inwestycji 
to 751 297,87 zł. Unijne wsparcie wynosi 75 procent kosztów kwalifikowanych. Gruntownie zmodernizowany obiekt oddany będzie 
do użytku w sierpniu. 

konferencyjne. Poza tym budynek będzie posiadał monitoring.    
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Będą nowe drogi w Łężkowicach
Gmina Kłaj uzyskała środki zewnętrzne na wykonanie dróg prowadzących do gruntów rolnych. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego dofinansował 2 wnioski dotyczące traktów dojazdowych w Łężkowicach o łącznej długości 
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Zawody naszych rodziców

Dzień Dziecka na 
sportowo 
Z racji zbliżającego się wielkimi krokami Euro 2012 
przedszkolaki z Dąbrowy postanowiły obchodzić Dzień Dziecka 
na sportowo. 

JOANNA FORNAL

O przeprowadzenie rozgrzewki przed Euro, przedszkolaki poprosiły 
profesjonalistę, tatusia Emilki  – Wojciecha Wilka, który jest 
nauczycielem wychowania fizycznego. Doskonale połączyło się to 
z realizowanym w naszym przedszkolu cyklem zajęć „Zawody 

naszych rodziców”. 
Sportowy dzień rozpoczął się już do samego rana. Wszyscy przybyli 
do przedszkola w sportowych, biało – czerwonych strojach. Każdy 
przedszkolak kompletował wyposażenie wzorowego kibica,  
malował na twarzy polskie barwy. Z grającymi trąbkami,  szumiącymi 
grzechotkami,  powiewającymi szalikami,  w  kapeluszach na głowie 
ruszyliśmy w niezwykle barwnym korowodzie w kierunku placu przy 
WDK w Dąbrowie. Wiele radości przedszkolakom sprawił ten krótki, 
ale jakże efektowny spacer. Na miejscu czekał nasz Gość - Pan 
Wojtek. 

Zaczęliśmy od zabawy ożywiającej, która przysporzyła nam mnóstwo 
radości.  Później było już trochę trudniej, gdyż rozpoczęliśmy 
ćwiczenia kształtujące. Główna część zajęć obejmowała grę w piłkę 
nożną i pokonanie toru przeszkód.  Mecz chłopców rozegrano na 
bardzo wysokim poziomie. Dziewczynki również doskonale radziły 
sobie z piłką nożną i ta gra sprawiała im wielką przyjemność.  Tor 
przeszkód nie  przysporzył naszym przedszkolakom wiele trudności 

Kierunek   
Kampania – 
Włochy
W ubiegłym roku  w ramach wakacyjnego 
wypoczynku uczniowie ZSO w Kłaju  
zwiedzili wyspę Thassos  (Grecja). 
Pojechaliśmy 12 osobową grupą 
z krakowskim biurem podróży na obóz 
młodzieżowy. W tym roku  z nieco 
większą „brygadą” wybieramy się do 
Włoch (rejon Kampania). Zamierzamy 
zwiedzić Rzym, Pompeje, zabytkowe 
miasteczko  Agripoli oraz Paestum, gdzie 
znajdują się ruiny trzech starożytnych 
świątyń: Hery, Posejdona i Neptuna.

 IWONA  NOWAK

Przede wszystkim będziemy korzystać 
z  kąpieli w Morzu Tyreńskim i kąpieli 
słonecznych. Z pewnością spotkamy 
kolegów i koleżanki  z różnych rejonów 
Polski, nawiążemy  przyjaźnie, 
wypoczniemy, poznamy włoską kulturę, 
kuchnię i być może pobyt zainspiruje nas do 
nauki języka włoskiego...                                                                                                        

Piknik 
kłajowskiego 
UTW 
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kłaju „jedyną” wolną w tym 
miesiącu sobotę spędzili podczas 
wieczoru pełnego dźwięków harmonii, 
dowcipów i grillowych smakołyków. 

Wszystkich przybyłych na to niezwykle 
sympatyczne spotkanie powitali Maria Chyl 
i Ryszard Chwil. Wśród gości byli m.in.: wójt 
Zbigniew Strączek, przewodnicząca Rady 
Gminy Lucyna Buczek, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jan Gaj, sekretarz Zbigniew Fic, 
radni Kłaja Elżbieta Szczudło i  Jan Płachno. 

Bal Integracyjny 
osób 
niepełnosprawnych
Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Brzeziu, 
Niepołomicach oraz Tomaszkowicach uczestniczyli w II balu 
integracyjnym, organizowanym w ramach projektu POKL ” 
Stawiam na Siebie”– aktywizacja zawodowa  osób 
niepełnosprawnych. 

KAMILA SKRZYPEK

Bal miał na celu rozpoczęcie kolejnego etapu prowadzonego 
projektu. Zabawa zorganizowana została w Sali Widowiskowej 
gminy Kłaj, uczestniczyło w niej ok. 70 osób. Imprezę prowadził 
profesjonalny DJ, który zachęcał do tańca, organizował specjalne 
układy oraz zabawy. W chwilach przerwy mieliśmy okazję 
zasmakować ciepłego posiłku oraz pysznych słodkości. Jak zawsze 
tak i teraz pozostaje nam czekać do następnego razu na tak 
wyśmienitą zabawę.

Uczestnicy 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy na 
zawodach 
wspinaczkowych

 
Grupa uczestników ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu 
uczestniczyła w VI Małopolskich 
Zawodach Wspinaczkowych Osób 
Niepełnosprawnych. 

MONIKA RUCHLEWICZ

Impreza odbyła się na Małym Rynku 
w ramach Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z Wzajemnością”. Ta coroczna impreza 
pozwala spotkać się osobom 
niepełnosprawnym z Krakowa i okolic, aby 
mogli wspólnie uczestniczyć w różnego 
rodzaju zabawach, zawodach sportowych 
i wydarzeniach kulturalnych. 

Zawody wspinaczkowe wzbudzają co roku 
wiele emocji. Zadaniem zawodników jest 
wspięcie się, jak najszybciej na 
profesjonalną, bardzo wysoką ściankę. 
Podopieczni Środowiskowego Domu w 
Brzeziu, przezwyciężyli swój strach a nawet 
lęk wysokości i wspięli się na sam szczyt. 
W nagrodę otrzymali piękne medale 
i pamiątkowe dyplomy. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju 
zorganizowało dla mieszkańców 

sobótkowe ognisko. 

Zabawę rozpaleniem ognia 
rozpoczął wójt Zbigniew Strączek. 

Potem były śpiewy, smażenie 
kiełbas i zabawy: przeciąganie liny, 
wyścigi w workach, jedzenie jabłka 

uwiązanego na nitce czy 
przenoszenie jajka na łyżce. 

Można się było poczęstować 
drożdżowym ciastem i napojami. 

Zofia Przeździk

SOBÓTKISOBÓTKI

i  pokonywały go szybko, zwinnie i precyzyjnie.  Spotkanie 
zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem i zatańczeniem hymnu 
Euro 2012 „Koko, koko, Euro spoko”. 
W przedszkolu dzieci otrzymały małe upominki, które będą im 
przypominały o tym mile spędzonym dniu. 
Serdecznie dziękujemy Panu Wojtkowi za przyjęcie naszego  
zaproszenia i  przygotowanie niezwykle ciekawych i 
intensywnych zajęć.

Podziękowanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju 

serdecznie dziękuje 
wszystkim, 

którzy  przyczynili się do 
zorganizowania ogniska 

sobótkowego. 

Szczególnie dziękujemy:
p. Stanisławie Nowak-Spółdzielnia  
Handlowo Usługowa Samopomoc 

Chłopska w Kłaju, p. Markowi 
Nowakowi – Piekarnia Kłaj, 

p. Stanisławowi Paluszakowi, 
p. Janowi Płachnie, 

p. Stanisławowi Cieślakowi oraz 
p. Jerzemu Czubakowi za użyczenie 

miejsca na  boisku  sportowym 
T.S. Wolni Kłaj.
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Zawody naszych rodziców

Dzień Dziecka na 
sportowo 
Z racji zbliżającego się wielkimi krokami Euro 2012 
przedszkolaki z Dąbrowy postanowiły obchodzić Dzień Dziecka 
na sportowo. 

JOANNA FORNAL

O przeprowadzenie rozgrzewki przed Euro, przedszkolaki poprosiły 
profesjonalistę, tatusia Emilki  – Wojciecha Wilka, który jest 
nauczycielem wychowania fizycznego. Doskonale połączyło się to 
z realizowanym w naszym przedszkolu cyklem zajęć „Zawody 

naszych rodziców”. 
Sportowy dzień rozpoczął się już do samego rana. Wszyscy przybyli 
do przedszkola w sportowych, biało – czerwonych strojach. Każdy 
przedszkolak kompletował wyposażenie wzorowego kibica,  
malował na twarzy polskie barwy. Z grającymi trąbkami,  szumiącymi 
grzechotkami,  powiewającymi szalikami,  w  kapeluszach na głowie 
ruszyliśmy w niezwykle barwnym korowodzie w kierunku placu przy 
WDK w Dąbrowie. Wiele radości przedszkolakom sprawił ten krótki, 
ale jakże efektowny spacer. Na miejscu czekał nasz Gość - Pan 
Wojtek. 

Zaczęliśmy od zabawy ożywiającej, która przysporzyła nam mnóstwo 
radości.  Później było już trochę trudniej, gdyż rozpoczęliśmy 
ćwiczenia kształtujące. Główna część zajęć obejmowała grę w piłkę 
nożną i pokonanie toru przeszkód.  Mecz chłopców rozegrano na 
bardzo wysokim poziomie. Dziewczynki również doskonale radziły 
sobie z piłką nożną i ta gra sprawiała im wielką przyjemność.  Tor 
przeszkód nie  przysporzył naszym przedszkolakom wiele trudności 

Kierunek   
Kampania – 
Włochy
W ubiegłym roku  w ramach wakacyjnego 
wypoczynku uczniowie ZSO w Kłaju  
zwiedzili wyspę Thassos  (Grecja). 
Pojechaliśmy 12 osobową grupą 
z krakowskim biurem podróży na obóz 
młodzieżowy. W tym roku  z nieco 
większą „brygadą” wybieramy się do 
Włoch (rejon Kampania). Zamierzamy 
zwiedzić Rzym, Pompeje, zabytkowe 
miasteczko  Agripoli oraz Paestum, gdzie 
znajdują się ruiny trzech starożytnych 
świątyń: Hery, Posejdona i Neptuna.

 IWONA  NOWAK

Przede wszystkim będziemy korzystać 
z  kąpieli w Morzu Tyreńskim i kąpieli 
słonecznych. Z pewnością spotkamy 
kolegów i koleżanki  z różnych rejonów 
Polski, nawiążemy  przyjaźnie, 
wypoczniemy, poznamy włoską kulturę, 
kuchnię i być może pobyt zainspiruje nas do 
nauki języka włoskiego...                                                                                                        

Piknik 
kłajowskiego 
UTW 
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Kłaju „jedyną” wolną w tym 
miesiącu sobotę spędzili podczas 
wieczoru pełnego dźwięków harmonii, 
dowcipów i grillowych smakołyków. 

Wszystkich przybyłych na to niezwykle 
sympatyczne spotkanie powitali Maria Chyl 
i Ryszard Chwil. Wśród gości byli m.in.: wójt 
Zbigniew Strączek, przewodnicząca Rady 
Gminy Lucyna Buczek, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jan Gaj, sekretarz Zbigniew Fic, 
radni Kłaja Elżbieta Szczudło i  Jan Płachno. 

Bal Integracyjny 
osób 
niepełnosprawnych
Uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Brzeziu, 
Niepołomicach oraz Tomaszkowicach uczestniczyli w II balu 
integracyjnym, organizowanym w ramach projektu POKL ” 
Stawiam na Siebie”– aktywizacja zawodowa  osób 
niepełnosprawnych. 

KAMILA SKRZYPEK

Bal miał na celu rozpoczęcie kolejnego etapu prowadzonego 
projektu. Zabawa zorganizowana została w Sali Widowiskowej 
gminy Kłaj, uczestniczyło w niej ok. 70 osób. Imprezę prowadził 
profesjonalny DJ, który zachęcał do tańca, organizował specjalne 
układy oraz zabawy. W chwilach przerwy mieliśmy okazję 
zasmakować ciepłego posiłku oraz pysznych słodkości. Jak zawsze 
tak i teraz pozostaje nam czekać do następnego razu na tak 
wyśmienitą zabawę.

Uczestnicy 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy na 
zawodach 
wspinaczkowych

 
Grupa uczestników ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu 
uczestniczyła w VI Małopolskich 
Zawodach Wspinaczkowych Osób 
Niepełnosprawnych. 

MONIKA RUCHLEWICZ

Impreza odbyła się na Małym Rynku 
w ramach Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z Wzajemnością”. Ta coroczna impreza 
pozwala spotkać się osobom 
niepełnosprawnym z Krakowa i okolic, aby 
mogli wspólnie uczestniczyć w różnego 
rodzaju zabawach, zawodach sportowych 
i wydarzeniach kulturalnych. 

Zawody wspinaczkowe wzbudzają co roku 
wiele emocji. Zadaniem zawodników jest 
wspięcie się, jak najszybciej na 
profesjonalną, bardzo wysoką ściankę. 
Podopieczni Środowiskowego Domu w 
Brzeziu, przezwyciężyli swój strach a nawet 
lęk wysokości i wspięli się na sam szczyt. 
W nagrodę otrzymali piękne medale 
i pamiątkowe dyplomy. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju 
zorganizowało dla mieszkańców 

sobótkowe ognisko. 

Zabawę rozpaleniem ognia 
rozpoczął wójt Zbigniew Strączek. 

Potem były śpiewy, smażenie 
kiełbas i zabawy: przeciąganie liny, 
wyścigi w workach, jedzenie jabłka 

uwiązanego na nitce czy 
przenoszenie jajka na łyżce. 

Można się było poczęstować 
drożdżowym ciastem i napojami. 

Zofia Przeździk

SOBÓTKISOBÓTKI

i  pokonywały go szybko, zwinnie i precyzyjnie.  Spotkanie 
zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem i zatańczeniem hymnu 
Euro 2012 „Koko, koko, Euro spoko”. 
W przedszkolu dzieci otrzymały małe upominki, które będą im 
przypominały o tym mile spędzonym dniu. 
Serdecznie dziękujemy Panu Wojtkowi za przyjęcie naszego  
zaproszenia i  przygotowanie niezwykle ciekawych i 
intensywnych zajęć.
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wszystkim, 

którzy  przyczynili się do 
zorganizowania ogniska 

sobótkowego. 

Szczególnie dziękujemy:
p. Stanisławie Nowak-Spółdzielnia  
Handlowo Usługowa Samopomoc 

Chłopska w Kłaju, p. Markowi 
Nowakowi – Piekarnia Kłaj, 

p. Stanisławowi Paluszakowi, 
p. Janowi Płachnie, 

p. Stanisławowi Cieślakowi oraz 
p. Jerzemu Czubakowi za użyczenie 

miejsca na  boisku  sportowym 
T.S. Wolni Kłaj.
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Basket Kłaj mistrzem 
III ligi KNBA
Miejsce w finale oraz bezpośredni awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej zawodnicy z Kłaja zapewnili sobie wygrywając 
ostatni mecz w sezonie przeciwko zespołowi HD Ready. 

JUSTYNA SKOWRONEK

Imponujące rozmiary wygranej  (118:53) odzwierciedlają dobrą grę 
naszych koszykarzy w całej rundzie wiosennej. Po tym sukcesie nie 
było jednak czasu na świętowanie, już kolejnego dnia zespół 
Basketu wziął udział w charytatywnym turnieju „Koszykówka 
Spełnia Marzenia”, rozegranym w ramach Dni Niepołomic. Wśród 
8 drużyn biorących udział w zawodach, nasza ekipa okazała się 
bezkonkurencyjna. Serdeczne gratulacje należą się Michałowi 
Winiarskiemu, który został najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju 
oraz zajął drugie miejsce w konkursie rzutów za trzy. 

Najważniejszy był jednak mecz o mistrzostwo III ligi. 
Nasi reprezentanci pokonali zespół C&C 72:87. Słabszą dyspozycję 
w ataku, zrekompensowała dobra gra obronna oraz pełne 
zaangażowanie całego zespołu.

Poza sukcesem całej drużyny należy też odnotować sukcesy 
indywidualne. W kategorii najlepiej „rzucający za trzy” 
bezkonkurencyjny okazał się Jędrzej Piwowar. Tuż za jego plecami 
znaleźli się inni zawodnicy z Kłaja. Michał Winiarski w tej kategorii 
zajął 3 a Michał Śliwa 4 miejsce. Z kolei  Bogumił Strączek, 
ustanawiając w ostatnim meczu rekord sezonu w asystach (17), 
rzutem na taśmę (ze średnią 5.3 asysty na mecz) wygrał rywalizację 
dla najlepszego rozgrywającego III ligi. Ponadto Tomasz Hytroś ze 
średnią 14,0 zbiórki na mecz okazał się piątym zbierającym III ligi, 
Witold Iwulski ze średnią 1,7 bloków na mecz uplasował się na 
siódmej pozycji  wśród najlepiej blokujących. Pozostali koszykarze: 
Radosław Świętek, Dawid Bochenek oraz Michał Śliwa także 
wywalczyli wysokie pozycje w statystykach indywidualnych. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków naszej drużyny do 
odwiedzenia naszego konta na facebooku. 

Czarny pas 
i mistrzostwa świata 
w karate
 
Klaudia Mleko z Szarowa wywalczyła dwa złote i jeden srebrny medal podczas 
XXIII Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym. 

 JOANNA MUSIAŁ

Klaudia była najlepsza w konkurencjach indywidualnych - kumite (walka) i fuku-go, 
a wraz z kolegą klubowym Wiktorem Staszakiem zostali wicemistrzami Polski w en-
bu (walka reżyserowana). 
Dzięki tak wspaniałym osiągnięciom Klaudia będzie reprezentowała Polskę podczas 
prestiżowych mistrzostw świata, które odbędą się w hali Atlas Arena w Łodzi 
(październik). 
Warto wspomnieć, że na początku maja Klaudia przebywała w Dojo „Stara Wieś” na 
Międzynarodowym Seminarium Karate 
Tradycyjnego, które prowadził wielokrotny 
medalista mistrzostw świata sensei Avi 
Rokah z USA. Podczas zgrupowania 
przystąpiła do egzaminu na czarny pas. 
Zdała go bardzo dobrze, uzyskując stopień 
1 Dan. – W  okresie zimowym Klaudia 
trenowała siedem dni w tygodniu od 2 do 3 
godzin dziennie. Bardzo się cieszę z jej postawy. 
Mam nadzieje, że najwyższą formę osiągnie 
podczas październikowych mistrzostw świata. 
Teraz czekają ją kolejne przygotowania 
i zgrupowania kadry Polski – podsumowuje 
Rafał Wajda, trener karate w Gminie Kłaj.

Rafał Wajda zdobył 
Puchar Europy! 
Szarowianin zwyciężył w V Pucharze Europy w Karate Tradycyjnym, który 
rozegrano w Płocku.

 JOANNA MUSIAŁ

Rafał w rundzie kitei (forma) pokonał zawodnika z Niemiec - Paula Brunnera. 
Później spotkał się w kumite (walka) z aktualnym mistrzem Europy w kumite 
(Jerozolima 2011) - Dejanem Nedevem z Macedonii. Reprezentant Polski wygrał 
wykonując skuteczną technikę ushirogeri (kopnięcie po obrocie).
W finałowym pojedynku spotkał się z Damianem Stasiakiem z Aleksandrowa 
Łódzkiego – niezwykle trudnym przeciwnikiem, wielokrotnym medalistą 
mistrzostw Polski, Europy i świata. Po bardzo widowiskowej akcji, w której Rafał 
wyprzedził kopnięcie urshirogeri rywala - wyrzucając go w powietrze, a następnie 
sprowadzając na ziemie. Tym samym wygrał walkę przed czasem. - Cieszę się 
z pierwszego miejsca. Poprawiłem wynik z poprzedniego pucharu Europy, gdzie byłem 
drugi. – podsumowuje Rafał. - Dzięki zwycięstwie w PE Rafał będzie reprezentował 
Polskę w San Diego na Pucharze Pamięci Senseja Nishyiamy” - zaznacza Paweł Janusz 
– trener Akademii Karate Tradycyjnego.

Podczas Pucharu Europy odbył się też XII Puchar Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym, na którym nie zabrakło również najmłodszych zawodników z Gminy 
Kłaj. Złoty medal zdobyła Wiktoria Zachariasz (Dąbrowa) w kategorii 10-12 lat, 
a wraz z koleżankami Natalią Jach (Szarów) i Aleksandrą Brodą (Niepołomice) 
wywalczyła srebro w kata drużynowym.
Tuż za podium, na czwartym miejscu w kata drużynowym  (10-12 lat) uplasowali 
się Grzegorz Glica, Arkadiusz Wilkosz (obaj Kłaj) i Filip Nowak (Dąbrowa).

fot:  Marcin Musialski
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Przemoc domowa- 
Jak reagować i gdzie 
uzyskać pomoc
Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną – 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

EWELINA GAJ – pracownik socjalny GOPS w Kłaju

Głównymi sprawcami przemocy są mężczyźni, a przeważająca ilość 
przestępstw dotyczących stosowana przemocy ma związek 
z nadużywaniem alkoholu.  

Działania w zakresie pomocy ofiarom pozostawiają nadal wiele 
do życzenia, jednak z każdym rokiem sytuacja się poprawia, 
a świadomość społeczna w tej kwestii wzrasta. Oprócz pomocy 
instytucji i organizacji potrzebna jest także właściwa reakcja 
społeczeństwa. Często ofiara czuje się winna swojej sytuacji, 
a wsparcie ze strony otoczenia może ją wyrwać z tego fałszywego 
odczucia.

Realizując zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w Gminie Kłaj od 2010 roku przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, czynny we 
wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 12:00 i 16:00 – 19:00. Można tam 
skorzystać z porad psychologa, prawnika, pracownika socjalnego 
i terapeuty uzależnień. Z pomocy Punktu w 2011 r. skorzystały 
72 osoby. 

Na terenie Gminy Kłaj funkcjonuje również Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
którego zadaniem jest podejmowanie działań w środowiskach 
dotkniętym przemocą w rodzinie. Członkowie zespołu (kuratorzy 
sądowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, psycholog, policjant, 
członkowie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi) 
spotykają się nie rzadziej niż raz na kwartał i analizują sytuację 
poszczególnych rodzin uwikłanych w przemoc oraz wypracowują 
odpowiednie rozwiązania. Ponadto na terenie Gminy Kłaj  działa 
Centrum Wspierania Rodziny w Szarowie, które podejmuje głównie 
działania profilaktyczno edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży 
zagrożonej przemocą. Realizatorem tych przedsięwzięć jest 
stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, którego działania finansowane są ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ramach edukacji społecznej w każdej szkole na terenie 
Gminy Kłaj przeprowadzona została akcja „Niebieska skrzynka”, której 
celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat 
przemocy w rodzinie.  Przypominamy, każdy kto jest świadkiem 
przemocy powinien pamiętać, że jego obowiązkiem moralnym 
i prawnym jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim 
instytucjom.  Reaguj! Nie bądź obojętny wobec przemocy.

5 DH działa nieprzerwanie od 10 lat, organizując rozmaite 
imprezy i wyjazdy dla dzieci z naszej szkoły. W tym roku 
chcemy wyjechać na obóz harcerski w Beskid Żywiecki 
w okolice miejscowości Jeleśnia. Warto nadmienić, że jest to 
samodzielny obóz drużyny. Oznacza to, że zajmujemy się 
organizacją wyjazdu sami – począwszy od znalezienia bazy 
i instruktorów, przez zdobycie środków finansowych, a na 
opracowaniu programu skończywszy. Kadra obozu to 
wolontariusze i nie pobierają oni za swoją pracę żadnego 
wynagrodzenia. 

Uczestnikami tegorocznego obozu będą dzieci, które 
zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na 
ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce oraz bezinteresowną 
pracę wolontariacką. Brały one udział w licznych imprezach 
o charakterze patriotycznym a także w akcjach 
charytatywnych. Ponadto członkowie drużyny samodzielnie 
starają się zdobywać środki pieniężne na własne potrzeby.

Ich całoroczna postawa zasługuje na nagrodę. Jednakże 
nie wszystkim sytuacja finansowa rodziców pozwala na 
wzięcie udziału w dwutygodniowym harcerskim 
wypoczynku.

Chcielibyśmy, aby ten obóz był atrakcyjny i spełniał 
oczekiwania naszych podopiecznych. Aby tak mogło być, 
potrzebne są środki finansowe, zapewniające dobre 
funkcjonowanie przedsięwzięcia. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą 
prośbą o pomoc w realizacji dziecięcych marzeń i prosimy 
o finansowe wsparcie naszych działań.

Przekazanie darowizny na rzecz obozu harcerskiego 
przez osoby fizyczne daje im możliwość odpisania tej kwoty 
od podatku (pod warunkiem, że jej wysokość nie przekroczy 
6% dochodu). Wystarczy tylko wpłacić pieniądze na nasze 
konto bankowe (MBS o. Wieliczka 42 86190006 0010 0200 
8282 0005), a my na podany adres dostarczymy dokument, 
który mogą Państwo przedstawić w Urzędzie Skarbowym.

Każda pomoc się liczy. Dzięki niej na obóz będzie mogła 
wyjechać jak największa ilość członków naszej drużyny, a dla 
wielu z nich będzie to jedyna okazja do skorzystania 
z letniego zorganizowanego wypoczynku.  

   W imieniu 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”
Drużynowa

Możesz pomóc 
zrealizować marzenia!

Szanowni Państwo!
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ostatni mecz w sezonie przeciwko zespołowi HD Ready. 
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8 drużyn biorących udział w zawodach, nasza ekipa okazała się 
bezkonkurencyjna. Serdeczne gratulacje należą się Michałowi 
Winiarskiemu, który został najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju 
oraz zajął drugie miejsce w konkursie rzutów za trzy. 

Najważniejszy był jednak mecz o mistrzostwo III ligi. 
Nasi reprezentanci pokonali zespół C&C 72:87. Słabszą dyspozycję 
w ataku, zrekompensowała dobra gra obronna oraz pełne 
zaangażowanie całego zespołu.

Poza sukcesem całej drużyny należy też odnotować sukcesy 
indywidualne. W kategorii najlepiej „rzucający za trzy” 
bezkonkurencyjny okazał się Jędrzej Piwowar. Tuż za jego plecami 
znaleźli się inni zawodnicy z Kłaja. Michał Winiarski w tej kategorii 
zajął 3 a Michał Śliwa 4 miejsce. Z kolei  Bogumił Strączek, 
ustanawiając w ostatnim meczu rekord sezonu w asystach (17), 
rzutem na taśmę (ze średnią 5.3 asysty na mecz) wygrał rywalizację 
dla najlepszego rozgrywającego III ligi. Ponadto Tomasz Hytroś ze 
średnią 14,0 zbiórki na mecz okazał się piątym zbierającym III ligi, 
Witold Iwulski ze średnią 1,7 bloków na mecz uplasował się na 
siódmej pozycji  wśród najlepiej blokujących. Pozostali koszykarze: 
Radosław Świętek, Dawid Bochenek oraz Michał Śliwa także 
wywalczyli wysokie pozycje w statystykach indywidualnych. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków naszej drużyny do 
odwiedzenia naszego konta na facebooku. 

Czarny pas 
i mistrzostwa świata 
w karate
 
Klaudia Mleko z Szarowa wywalczyła dwa złote i jeden srebrny medal podczas 
XXIII Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym. 

 JOANNA MUSIAŁ

Klaudia była najlepsza w konkurencjach indywidualnych - kumite (walka) i fuku-go, 
a wraz z kolegą klubowym Wiktorem Staszakiem zostali wicemistrzami Polski w en-
bu (walka reżyserowana). 
Dzięki tak wspaniałym osiągnięciom Klaudia będzie reprezentowała Polskę podczas 
prestiżowych mistrzostw świata, które odbędą się w hali Atlas Arena w Łodzi 
(październik). 
Warto wspomnieć, że na początku maja Klaudia przebywała w Dojo „Stara Wieś” na 
Międzynarodowym Seminarium Karate 
Tradycyjnego, które prowadził wielokrotny 
medalista mistrzostw świata sensei Avi 
Rokah z USA. Podczas zgrupowania 
przystąpiła do egzaminu na czarny pas. 
Zdała go bardzo dobrze, uzyskując stopień 
1 Dan. – W  okresie zimowym Klaudia 
trenowała siedem dni w tygodniu od 2 do 3 
godzin dziennie. Bardzo się cieszę z jej postawy. 
Mam nadzieje, że najwyższą formę osiągnie 
podczas październikowych mistrzostw świata. 
Teraz czekają ją kolejne przygotowania 
i zgrupowania kadry Polski – podsumowuje 
Rafał Wajda, trener karate w Gminie Kłaj.

Rafał Wajda zdobył 
Puchar Europy! 
Szarowianin zwyciężył w V Pucharze Europy w Karate Tradycyjnym, który 
rozegrano w Płocku.

 JOANNA MUSIAŁ

Rafał w rundzie kitei (forma) pokonał zawodnika z Niemiec - Paula Brunnera. 
Później spotkał się w kumite (walka) z aktualnym mistrzem Europy w kumite 
(Jerozolima 2011) - Dejanem Nedevem z Macedonii. Reprezentant Polski wygrał 
wykonując skuteczną technikę ushirogeri (kopnięcie po obrocie).
W finałowym pojedynku spotkał się z Damianem Stasiakiem z Aleksandrowa 
Łódzkiego – niezwykle trudnym przeciwnikiem, wielokrotnym medalistą 
mistrzostw Polski, Europy i świata. Po bardzo widowiskowej akcji, w której Rafał 
wyprzedził kopnięcie urshirogeri rywala - wyrzucając go w powietrze, a następnie 
sprowadzając na ziemie. Tym samym wygrał walkę przed czasem. - Cieszę się 
z pierwszego miejsca. Poprawiłem wynik z poprzedniego pucharu Europy, gdzie byłem 
drugi. – podsumowuje Rafał. - Dzięki zwycięstwie w PE Rafał będzie reprezentował 
Polskę w San Diego na Pucharze Pamięci Senseja Nishyiamy” - zaznacza Paweł Janusz 
– trener Akademii Karate Tradycyjnego.

Podczas Pucharu Europy odbył się też XII Puchar Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym, na którym nie zabrakło również najmłodszych zawodników z Gminy 
Kłaj. Złoty medal zdobyła Wiktoria Zachariasz (Dąbrowa) w kategorii 10-12 lat, 
a wraz z koleżankami Natalią Jach (Szarów) i Aleksandrą Brodą (Niepołomice) 
wywalczyła srebro w kata drużynowym.
Tuż za podium, na czwartym miejscu w kata drużynowym  (10-12 lat) uplasowali 
się Grzegorz Glica, Arkadiusz Wilkosz (obaj Kłaj) i Filip Nowak (Dąbrowa).

fot:  Marcin Musialski
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Przemoc domowa- 
Jak reagować i gdzie 
uzyskać pomoc
Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną – 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.

EWELINA GAJ – pracownik socjalny GOPS w Kłaju

Głównymi sprawcami przemocy są mężczyźni, a przeważająca ilość 
przestępstw dotyczących stosowana przemocy ma związek 
z nadużywaniem alkoholu.  

Działania w zakresie pomocy ofiarom pozostawiają nadal wiele 
do życzenia, jednak z każdym rokiem sytuacja się poprawia, 
a świadomość społeczna w tej kwestii wzrasta. Oprócz pomocy 
instytucji i organizacji potrzebna jest także właściwa reakcja 
społeczeństwa. Często ofiara czuje się winna swojej sytuacji, 
a wsparcie ze strony otoczenia może ją wyrwać z tego fałszywego 
odczucia.

Realizując zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w Gminie Kłaj od 2010 roku przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, czynny we 
wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 12:00 i 16:00 – 19:00. Można tam 
skorzystać z porad psychologa, prawnika, pracownika socjalnego 
i terapeuty uzależnień. Z pomocy Punktu w 2011 r. skorzystały 
72 osoby. 

Na terenie Gminy Kłaj funkcjonuje również Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
którego zadaniem jest podejmowanie działań w środowiskach 
dotkniętym przemocą w rodzinie. Członkowie zespołu (kuratorzy 
sądowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, psycholog, policjant, 
członkowie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi) 
spotykają się nie rzadziej niż raz na kwartał i analizują sytuację 
poszczególnych rodzin uwikłanych w przemoc oraz wypracowują 
odpowiednie rozwiązania. Ponadto na terenie Gminy Kłaj  działa 
Centrum Wspierania Rodziny w Szarowie, które podejmuje głównie 
działania profilaktyczno edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży 
zagrożonej przemocą. Realizatorem tych przedsięwzięć jest 
stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, którego działania finansowane są ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ramach edukacji społecznej w każdej szkole na terenie 
Gminy Kłaj przeprowadzona została akcja „Niebieska skrzynka”, której 
celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat 
przemocy w rodzinie.  Przypominamy, każdy kto jest świadkiem 
przemocy powinien pamiętać, że jego obowiązkiem moralnym 
i prawnym jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim 
instytucjom.  Reaguj! Nie bądź obojętny wobec przemocy.

5 DH działa nieprzerwanie od 10 lat, organizując rozmaite 
imprezy i wyjazdy dla dzieci z naszej szkoły. W tym roku 
chcemy wyjechać na obóz harcerski w Beskid Żywiecki 
w okolice miejscowości Jeleśnia. Warto nadmienić, że jest to 
samodzielny obóz drużyny. Oznacza to, że zajmujemy się 
organizacją wyjazdu sami – począwszy od znalezienia bazy 
i instruktorów, przez zdobycie środków finansowych, a na 
opracowaniu programu skończywszy. Kadra obozu to 
wolontariusze i nie pobierają oni za swoją pracę żadnego 
wynagrodzenia. 

Uczestnikami tegorocznego obozu będą dzieci, które 
zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na 
ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce oraz bezinteresowną 
pracę wolontariacką. Brały one udział w licznych imprezach 
o charakterze patriotycznym a także w akcjach 
charytatywnych. Ponadto członkowie drużyny samodzielnie 
starają się zdobywać środki pieniężne na własne potrzeby.

Ich całoroczna postawa zasługuje na nagrodę. Jednakże 
nie wszystkim sytuacja finansowa rodziców pozwala na 
wzięcie udziału w dwutygodniowym harcerskim 
wypoczynku.

Chcielibyśmy, aby ten obóz był atrakcyjny i spełniał 
oczekiwania naszych podopiecznych. Aby tak mogło być, 
potrzebne są środki finansowe, zapewniające dobre 
funkcjonowanie przedsięwzięcia. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą 
prośbą o pomoc w realizacji dziecięcych marzeń i prosimy 
o finansowe wsparcie naszych działań.

Przekazanie darowizny na rzecz obozu harcerskiego 
przez osoby fizyczne daje im możliwość odpisania tej kwoty 
od podatku (pod warunkiem, że jej wysokość nie przekroczy 
6% dochodu). Wystarczy tylko wpłacić pieniądze na nasze 
konto bankowe (MBS o. Wieliczka 42 86190006 0010 0200 
8282 0005), a my na podany adres dostarczymy dokument, 
który mogą Państwo przedstawić w Urzędzie Skarbowym.

Każda pomoc się liczy. Dzięki niej na obóz będzie mogła 
wyjechać jak największa ilość członków naszej drużyny, a dla 
wielu z nich będzie to jedyna okazja do skorzystania 
z letniego zorganizowanego wypoczynku.  

   W imieniu 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”
Drużynowa

Możesz pomóc 
zrealizować marzenia!

Szanowni Państwo!
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PASJE

Jak zaczęła się Pani „przygoda z kwiatami”?

To wszystko dzięki mojej mamie, która kochała kwiaty, zarówno te w ogródku 

jak i te na parapecie. I to właśnie od niej „zaraziłam” się tą pasją. 

Skąd czerpie Pani inspiracje?

Przede wszystkim inspiracją dla mnie są klienci i rozmowa z nimi. 

Zamawiającemu zawsze zadaje mnóstwo pytań, a wszystko po to aby choć 

trochę go poznać i tym samym sprostać jego oczekiwaniom. Po drugie, 

inspiruję się czytając i oglądając tematyczne czasopisma. Po trzecie, to 

tzn. „Iskra Boża”, natchnienie które pojawia się znikąd. 

Czy ze wszystkiego można zrobić kompozycję? 

Prawie ze wszystkiego. Jednak istnieją kwiaty, które bardzo trudno jest 

wykorzystać do kompozycji ze względów technicznych.

Czy ma Pani swój styl tworzenia? 

Każdy ma swój indywidualizm i styl. Mój podobno jest dość 

charakterystyczny. Nie lubię „trzech róż z przybraniem”. Za każdym razem 

muszę coś dodać. Coś co sprawi, że bukiecik będzie się wyróżniał, nie będzie 

taki zwykły, bo kocham wszelkiego rodzaju dodatki. 

Czy zdarza się Pani rozmawiać z kwiatami?

Ależ obowiązkowo! Nie ma dnia żebym się z nimi nie przywitała i ucięła 

krótkiej „pogawędki”. 

Jakie było najciekawsze życzenie klienta?

Miałam kiedyś sytuację, w której klient poprosił o zapakowanie jako prezent 

siekiery. Choć to dość nietypowy upominek i przyznam się, że byłam 

zaskoczona to udało mi się sprostać temu zadaniu. W efekcie prezent robił 

wyrażenie. 

Jakie zlecenia uważa Pani za najtrudniejsze? 

Największe wyzwania to bukiety ślubne. Czuję bardzo dużą odpowiedzialność 

podejmując się tego typu zleceniom. Nie chcę zepsuć ślubu pannie młodej. 

Bukiet jest bardzo ważnym elementem. Zostaje na długo w pamięci, filmie czy 

zajęcia więc musi być dokładnie taki jak wymarzy sobie klientka. Bukiety 

wybiera się najczęściej z katalogów czy internetu, a jak wiadomo zdjęci nie 

oddaje w 100% tego jak wygląda kwiat w rzeczywistości. Czasem może się 

zdarzyć, że róża jest za mało różowa. Tak więc tworząc bukiety ślubne zawsze 

istnieje nutka niepewności czy to właśnie ten wymarzony. 

Dziękuję za rozmowę, 

Oliwia Bieda

Laury Kwiaty Kwiaty 
Kwiaciarka z pasją, która zachwyca swoją pomysłowością 

BEZPŁATNE 
PORADY 
PRAWNE

Informujemy i zapraszamy 
mieszkańców Gminy Kłaj do 

Centrum Porad Prawnych  
i Obywatelskich w Bochni bądź 

w Niepołomicach, gdzie 
świadczone są – w sposób ciągły-

bezpłatne usługi 
z zakresu poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego.

Centrum Porad Prawnych 

i Obywatelskich w Bochni

ul. Wyspiańskiego 25,                                                                                                                         

32-700 Bochnia                                                                                                                                 

Tel./fax: 14 635 11 17

e-mail: prawo-bochnia@kolping.pl                                                                                                                 

Czynne wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30  

 
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 

w Niepołomicach
 Ul. 3-go Maja 23

32-005 Niepołomice 
Tel./fax: 12 281 32 48

e-mail: prawo-niepolomice@kolping.pl
Czynne wtorek i czwartek 

od 16:00 do 18:00

 
W S T Ę P W O L N Y

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Kłaj

zaprasza do udziału w chórze

Chór jest mieszany, amatorski, chórzyści dorośli
Zainteresowanych: Panie i Panów

z terenu Gminy Kłaj prosimy
o zgłaszanie swoich kandydatur

do sołtysów.
Serdecznie zapraszamy

Wyjazdy na 
basen

Rada Sołecka Kłaja
informuje iż od 31 maja b.r 

rozpoczęły się
wyjazdy na basen do Proszówek.

Oferta skierowana jest do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wyjazdy 

organizowane są w czwartki spod 
Stacji PKP w Kłaju 
o godzinie 18.30.

Szczegółowe informacje: 
sołtys Kłaja Anna Konieczna 

tel. 12 28 43 172 
w poniedziałek, środę 

i piątek od godziny 9.00 do 12.00.

XVIII 
Ogólnopolska 

Olimpiada 
Młodzieży 

w Kolarstwie 
Szosowym 

– jazda indywidualna na czas chłopców 
i dziewcząt

3 lipiec 
Start i meta przy Urzędzie Gminy Kłaj

10.30 – otwarcie olimpiady
11.00 – start dziewcząt – dystans 10 km
11.45 – start chłopców – dystans 10 km

Organizatorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Małopolski 
Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Urząd Marszałkowski, Małopolski Związek 
Kolarski, Wójt Gminy Kłaj

to Maria Bugaj-Sobkiewicz.

ZAPROSZENIE

Szkolne 
Koło Artystyczno - Teatralne KAT
działające przy ZSO SP w Kłąju

zaprasza
WSZYSTKICH 

MIŁOŚNIKÓW TEATRU
w dniu 22 czerwca 2012 r. 
(piątek) na godzinę 17.00

do sali widowiskowej Urzędu 
Gminy Kłaj

na przedstawienie 
wg dramatu Juliusza 

Słowackiego 

B A L L A D Y N A

Kłaj, czerwiec 2012

Już wkrótce 
zawody 

wędkarskie

Tegoroczny terminarz zawodów wędkarskich dla 
dzieci i młodzieży organizowanych przez Koło 
Wędkarskie „Las” oraz Radę Sołecką w Kłaju 

przedstawia się następująco: 

30.06.2012 r. godz. 9.00
28.07.2012 r. godz. 9.00
25.08.2012 r. godz. 9.00

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na 
tydzień przed terminem zawodów przez sołtys 

Kłaja Annę Konieczną. Zgodnie 
z regulaminem zawodów wędkarskich, każdy 
uczestnik musi mieć swojego pełnoletniego 

opiekuna. 

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 12 28 43 172 

Do 25 czerwca br. 
można składać wnioski 

o „Dopłatę do materiału siewnego” 
w Agencji Rynku Rolnego.

Szczegóły: Oddział Terenowy Agencji 
Rynku Rolnego w Krakowie, 
przy ul. Mogilskiej 104 lub 

pod numerami 
tel.: 12/424-09-51,12/424-09-62.
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 Jej własne dzieci mówią o niej: „mama jak MacGyver, 
gdy ma drucik i nożyczki to zrobi coś z niczego”. 

XIV DNI SZAROWA 
2012

Serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową 
w dniach 30.06 – 1.07.2012 

na teren przy hali sportowej w Szarowie.

Sobota, 30 czerwca:
Zabawy sportowe i konkursy dla dzieci i młodzieży
Pokazy oraz ćwiczenia drużyn OSP
Konkurs karaoke
Pokaz w wykonaniu Niepołomickich mażoretek
Parada motocykli
Festyn do białego rana, gra zespół DEBLUS
Niedziela, 1 lipca:
Msza Święta w intencji Szarowian
'Jagodzianki' z zerówki
Zespół artystyczny Jaskółka – 'Zakochany kapturek'
Chłopaki ze Szmelcpaki
Aukcja – 'Kupi, nie kupi. Potargować trzeba…'
Przelot paralotniarzy 'Słodki deszcz', pokaz sprzętu
Konkurs sprawnościowy dla kobiet 'Super Baba'
Wielka loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami
Zabawa przy muzyce serwowanej przez DJów

DECYDUJĄCE MECZE EURO 2012 NA DUŻYM EKRANIE
Atrakcje dodatkowe: 
Wesołe miasteczko, parada koni, stoiska, wystawy, znakomita 
gastronomia

DOFINANSOWANIE: Urząd Gminy Kłaj
PATRONAT MEDIALNY: Panorama, Wielicka, Samodzielność

ORGANIZATORZY: Rada Sołecka Szarowa, Ochotnicza Straż 
Pożarna, LKS Zryw Szarów, Rada Rodziców ZSO w Szarowie

Z okazji 750-lecia Kłaja, Koło Emerytów i Rencistów Nr 
2 w Kłaju organizuje zlot „kijarzy” (nordic walking) dla 
wszystkich chętnych. Trasa spaceru wiedzie alejkami 
Puszczy Niepołomickiej. Przed i po wyprawie będą 
wykonywane bezpłatne pomiary ciśnienia. Na 
wszystkich uczestników po wyprawie będzie czekał gorący kociołek z bigosem. 
Do udziału zapraszamy chętnych w każdym wieku.

Prosimy o zgłaszanie swego udziału w siedzibie Koła Emerytów i Rencistów w Kłaju w każdy 
czwartek o godz. 18.00 (parter Ośrodka Zdrowia) lub telefonicznie do organizatorki zlotu 
Marii Błaszczyk – zastępcy przewodniczącej Koła pod nr telefonu 605-848-775.
Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. 

Szczegóły na www.klaj.pl w zakładce 750-lecie. 

Przewodnicząca  Koła Emerytów i Rencistów
Ewa Godzic

Maszerujmy razem!

Wystąpi zespół 

Bass Less 
godz. 15.00 Skate Park 

przy Urzędzie Gminy 

Wójt Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza 
wszystkich uczniów 

na 

rockowe zakończenie 
roku szkolnego 
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To wszystko dzięki mojej mamie, która kochała kwiaty, zarówno te w ogródku 

jak i te na parapecie. I to właśnie od niej „zaraziłam” się tą pasją. 

Skąd czerpie Pani inspiracje?

Przede wszystkim inspiracją dla mnie są klienci i rozmowa z nimi. 

Zamawiającemu zawsze zadaje mnóstwo pytań, a wszystko po to aby choć 

trochę go poznać i tym samym sprostać jego oczekiwaniom. Po drugie, 

inspiruję się czytając i oglądając tematyczne czasopisma. Po trzecie, to 

tzn. „Iskra Boża”, natchnienie które pojawia się znikąd. 

Czy ze wszystkiego można zrobić kompozycję? 

Prawie ze wszystkiego. Jednak istnieją kwiaty, które bardzo trudno jest 

wykorzystać do kompozycji ze względów technicznych.

Czy ma Pani swój styl tworzenia? 

Każdy ma swój indywidualizm i styl. Mój podobno jest dość 

charakterystyczny. Nie lubię „trzech róż z przybraniem”. Za każdym razem 

muszę coś dodać. Coś co sprawi, że bukiecik będzie się wyróżniał, nie będzie 

taki zwykły, bo kocham wszelkiego rodzaju dodatki. 

Czy zdarza się Pani rozmawiać z kwiatami?

Ależ obowiązkowo! Nie ma dnia żebym się z nimi nie przywitała i ucięła 

krótkiej „pogawędki”. 

Jakie było najciekawsze życzenie klienta?

Miałam kiedyś sytuację, w której klient poprosił o zapakowanie jako prezent 

siekiery. Choć to dość nietypowy upominek i przyznam się, że byłam 

zaskoczona to udało mi się sprostać temu zadaniu. W efekcie prezent robił 

wyrażenie. 

Jakie zlecenia uważa Pani za najtrudniejsze? 

Największe wyzwania to bukiety ślubne. Czuję bardzo dużą odpowiedzialność 

podejmując się tego typu zleceniom. Nie chcę zepsuć ślubu pannie młodej. 

Bukiet jest bardzo ważnym elementem. Zostaje na długo w pamięci, filmie czy 

zajęcia więc musi być dokładnie taki jak wymarzy sobie klientka. Bukiety 

wybiera się najczęściej z katalogów czy internetu, a jak wiadomo zdjęci nie 

oddaje w 100% tego jak wygląda kwiat w rzeczywistości. Czasem może się 

zdarzyć, że róża jest za mało różowa. Tak więc tworząc bukiety ślubne zawsze 

istnieje nutka niepewności czy to właśnie ten wymarzony. 

Dziękuję za rozmowę, 

Oliwia Bieda

Laury Kwiaty Kwiaty 
Kwiaciarka z pasją, która zachwyca swoją pomysłowością 

BEZPŁATNE 
PORADY 
PRAWNE

Informujemy i zapraszamy 
mieszkańców Gminy Kłaj do 

Centrum Porad Prawnych  
i Obywatelskich w Bochni bądź 

w Niepołomicach, gdzie 
świadczone są – w sposób ciągły-

bezpłatne usługi 
z zakresu poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego.

Centrum Porad Prawnych 

i Obywatelskich w Bochni

ul. Wyspiańskiego 25,                                                                                                                         

32-700 Bochnia                                                                                                                                 

Tel./fax: 14 635 11 17

e-mail: prawo-bochnia@kolping.pl                                                                                                                 

Czynne wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30  

 
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 

w Niepołomicach
 Ul. 3-go Maja 23

32-005 Niepołomice 
Tel./fax: 12 281 32 48

e-mail: prawo-niepolomice@kolping.pl
Czynne wtorek i czwartek 

od 16:00 do 18:00

 
W S T Ę P W O L N Y

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Kłaj

zaprasza do udziału w chórze

Chór jest mieszany, amatorski, chórzyści dorośli
Zainteresowanych: Panie i Panów

z terenu Gminy Kłaj prosimy
o zgłaszanie swoich kandydatur

do sołtysów.
Serdecznie zapraszamy

Wyjazdy na 
basen

Rada Sołecka Kłaja
informuje iż od 31 maja b.r 

rozpoczęły się
wyjazdy na basen do Proszówek.

Oferta skierowana jest do dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wyjazdy 

organizowane są w czwartki spod 
Stacji PKP w Kłaju 
o godzinie 18.30.

Szczegółowe informacje: 
sołtys Kłaja Anna Konieczna 

tel. 12 28 43 172 
w poniedziałek, środę 

i piątek od godziny 9.00 do 12.00.

XVIII 
Ogólnopolska 

Olimpiada 
Młodzieży 

w Kolarstwie 
Szosowym 

– jazda indywidualna na czas chłopców 
i dziewcząt

3 lipiec 
Start i meta przy Urzędzie Gminy Kłaj

10.30 – otwarcie olimpiady
11.00 – start dziewcząt – dystans 10 km
11.45 – start chłopców – dystans 10 km

Organizatorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Małopolski 
Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Urząd Marszałkowski, Małopolski Związek 
Kolarski, Wójt Gminy Kłaj

to Maria Bugaj-Sobkiewicz.

ZAPROSZENIE

Szkolne 
Koło Artystyczno - Teatralne KAT
działające przy ZSO SP w Kłąju

zaprasza
WSZYSTKICH 

MIŁOŚNIKÓW TEATRU
w dniu 22 czerwca 2012 r. 
(piątek) na godzinę 17.00

do sali widowiskowej Urzędu 
Gminy Kłaj

na przedstawienie 
wg dramatu Juliusza 

Słowackiego 

B A L L A D Y N A

Kłaj, czerwiec 2012

Już wkrótce 
zawody 

wędkarskie

Tegoroczny terminarz zawodów wędkarskich dla 
dzieci i młodzieży organizowanych przez Koło 
Wędkarskie „Las” oraz Radę Sołecką w Kłaju 

przedstawia się następująco: 

30.06.2012 r. godz. 9.00
28.07.2012 r. godz. 9.00
25.08.2012 r. godz. 9.00

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na 
tydzień przed terminem zawodów przez sołtys 

Kłaja Annę Konieczną. Zgodnie 
z regulaminem zawodów wędkarskich, każdy 
uczestnik musi mieć swojego pełnoletniego 

opiekuna. 

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 12 28 43 172 

Do 25 czerwca br. 
można składać wnioski 

o „Dopłatę do materiału siewnego” 
w Agencji Rynku Rolnego.

Szczegóły: Oddział Terenowy Agencji 
Rynku Rolnego w Krakowie, 
przy ul. Mogilskiej 104 lub 

pod numerami 
tel.: 12/424-09-51,12/424-09-62.

1418 19

 Jej własne dzieci mówią o niej: „mama jak MacGyver, 
gdy ma drucik i nożyczki to zrobi coś z niczego”. 

XIV DNI SZAROWA 
2012

Serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową 
w dniach 30.06 – 1.07.2012 

na teren przy hali sportowej w Szarowie.

Sobota, 30 czerwca:
Zabawy sportowe i konkursy dla dzieci i młodzieży
Pokazy oraz ćwiczenia drużyn OSP
Konkurs karaoke
Pokaz w wykonaniu Niepołomickich mażoretek
Parada motocykli
Festyn do białego rana, gra zespół DEBLUS
Niedziela, 1 lipca:
Msza Święta w intencji Szarowian
'Jagodzianki' z zerówki
Zespół artystyczny Jaskółka – 'Zakochany kapturek'
Chłopaki ze Szmelcpaki
Aukcja – 'Kupi, nie kupi. Potargować trzeba…'
Przelot paralotniarzy 'Słodki deszcz', pokaz sprzętu
Konkurs sprawnościowy dla kobiet 'Super Baba'
Wielka loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami
Zabawa przy muzyce serwowanej przez DJów

DECYDUJĄCE MECZE EURO 2012 NA DUŻYM EKRANIE
Atrakcje dodatkowe: 
Wesołe miasteczko, parada koni, stoiska, wystawy, znakomita 
gastronomia

DOFINANSOWANIE: Urząd Gminy Kłaj
PATRONAT MEDIALNY: Panorama, Wielicka, Samodzielność

ORGANIZATORZY: Rada Sołecka Szarowa, Ochotnicza Straż 
Pożarna, LKS Zryw Szarów, Rada Rodziców ZSO w Szarowie

Z okazji 750-lecia Kłaja, Koło Emerytów i Rencistów Nr 
2 w Kłaju organizuje zlot „kijarzy” (nordic walking) dla 
wszystkich chętnych. Trasa spaceru wiedzie alejkami 
Puszczy Niepołomickiej. Przed i po wyprawie będą 
wykonywane bezpłatne pomiary ciśnienia. Na 
wszystkich uczestników po wyprawie będzie czekał gorący kociołek z bigosem. 
Do udziału zapraszamy chętnych w każdym wieku.

Prosimy o zgłaszanie swego udziału w siedzibie Koła Emerytów i Rencistów w Kłaju w każdy 
czwartek o godz. 18.00 (parter Ośrodka Zdrowia) lub telefonicznie do organizatorki zlotu 
Marii Błaszczyk – zastępcy przewodniczącej Koła pod nr telefonu 605-848-775.
Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. 

Szczegóły na www.klaj.pl w zakładce 750-lecie. 

Przewodnicząca  Koła Emerytów i Rencistów
Ewa Godzic

Maszerujmy razem!

Wystąpi zespół 

Bass Less 
godz. 15.00 Skate Park 

przy Urzędzie Gminy 

Wójt Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza 
wszystkich uczniów 

na 

rockowe zakończenie 
roku szkolnego 
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Justyna Waligóra, mail  j.waligora@klaj.pl 
Na okładce  : II Bieg Rodzinny

15 lipca, w niedzielę o godz. 18.00, 
w Grodkowicach odbędzie się koncert 
z udziałem znanego aktora, legendy 
filmu polskiego, JERZEGO ZELNIKA.
Aktor przeczyta fragmenty 
Pana Tadeusza, naszej epopei 
narodowej. Drugą połowę programu 
wypełni muzyka kompozytora 
z Grodkowic, Władysława Żeleńskiego. 
Jego pieśni wykona dwójka wokalistów: 
MARTA TRYBULEC – sopran 
i WITOLD WRONA – tenor. 
Akompaniować będzie na fortepianie 
ELŻBIETA KONOPCZAK.

MUZYKA 
W PAŁACU 

MUZYKA 
W PAŁACU 

ŻELEŃSKICH 2012ŻELEŃSKICH 2012
(koncert III)(koncert III)

Organizacja i kierownictwo artystyczne festiwalu: 
MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE 
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK - 
Wójt Gminy Kłaj oraz STANISŁAW PLACEK – 
Dyrektor IHAR Grodkowice   
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama 
Powiatu Wielickiego
Zadanie dofinansowywane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WSTĘP WOLNY

Chcesz zostać księżniczką lub królewiczem?

Weź udział w Wielkiej Paradzie Dworzan, 
Rycerzy i Dam Dworu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców 8 września 
- podczas obchodów 750-lecia Kłaja.

Już teraz zachęcamy młodzież, dzieci i rodziców do wspólnego 
przygotowania strojów. To wspaniała zabawa i edukacja 

jednocześnie!

Właściciele najbardziej oryginalnych ubiorów zostaną 
nagrodzeni. 

Wybierzemy Króla i Królową oraz parę książąt.

 Jak przygotować strój?
Wszystkiego na ten temat można będzie dowiedzieć się 

podczas warsztatów mody średniowiecznej. Na spotkanie 
zaprasza Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłaju.

27 czerwca 2012r.o godz. 17.00 

Animatorzy w strojach z epoki pokażą i opowiedzą jak 
stworzyć ubiór, 

na co zwrócić uwagę, zaprezentują materiały. 

Wszelkie informacje pod numerem tel. 516 027 502
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