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Dumni ze swojej 
narodowości
W 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję RP. I tak, od 222 
lat, Święto Konstytucji 3 Maja jest dniem, w którym my Polacy, 
szczególnie mocno akcentujemy swój patriotyzm. 

Oliwia Bieda

Uroczyste obchody tego szczególnego dnia rozpoczęła dziękczynna 
Msza Święta w kaplicy w Targowisku. Po niej, patriotyczny pochód 
prowadzony przez poczty sztandarowe placówek oświatowych 
oraz organizacji i instytucji, przeszedł pod Pomnik Niepodległości. 
Przejawem dumy z naszej narodowości było odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego. Jako symbol hołdu i pamięci, kwiaty pod pomnikiem 
złożyli: wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek, przewodnicząca Rady 
Gminy Lucyna Buczek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester 
Skoczek i Jan Gaj oraz radni, przedstawiciele rad sołeckich, organiza-
cji i instytucji działających na terenie gminy, dyrektorzy i uczniowie 
szkół. 

Następnym punktem programu był przemarsz do miejscowego 
Domu Kultury aby oglądnąć przygotowaną przez uczniów ZSO  
w Targowisku akademię. Młodzież swoją inscenizacją przypomniała 
jak istotny wpływ na kształtowanie się losów Polski miały wydarzenia 
sprzed 222 lat. W zadumę wprowadził także występ szkolnego chóru, 
który wykonał kilka dobrze znanych pieśni patriotycznych. Całość 
występu została uświetniona prezentacją multimedialną. Młodzież 
przywołując wielkie słowa Jana Pawła II: „Z pamięci rodzi się tożsa-
mość, tak że narody, które tracą ową pamięć, tracą też tożsamość” 
skłoniła do refleksji nad obowiązkami wobec Ojczyzny. Po tym jak ar-
tyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami głos zabrała dyrektor ZSO 
w Targowisku Wiesława Kozień dziękując wszystkim za obecność. 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, okolicznościowym 
przemówieniem zakończył gospodarz gminy Zbigniew Strączek. 
Wójt dziękując za liczny udział w obchodach  podkreślił  wagę jedno-
ści obywatelskiej. 
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„Jestem Polakiem,  
lat niewiele mam, 
ale wyznam szczerze, 
kocham ten mój kraj”
W Przedszkolu w Dąbrowie miała miejsce uroczystość o charakterze 
patriotycznym, upamiętniająca Rocznicę Uchwalenia Konstytucji oraz Dzień 
Flagi.

Kinga wilK 

Zaproszeni goście w osobie wójta Zbigniewa Strączek oraz Dyrektora GZEAS-u  
Kazimierza Sroki, mieli okazję przekonać się, że już od najmłodszych lat dzieci uczą 
się co to jest patriotyzm, a na pytanie „Kto ty jesteś ?”– z dumą odpowiadają- „Polak 
mały”. 

Podczas tych obchodów można było usłyszeć pięknie recytowane wiersze i głośno 
odśpiewane najpiękniejsze polskie piosenki. Dzieci wysłuchały również „Legendy 
o Lechu, Czechu i Rusie”. Na zakończenie słowa podziękowań za podjęcie tak 
ważnej tematyki wśród najmłodszych, za kultywowanie narodowych tradycji oraz 
trud patriotycznego wychowania przekazał najmłodszym i ich wychowawcom 
gospodarz gminy Zbigniew Strączek.

Drugi maja to dla każdego Polaka 
wyjątkowy dzień. 5 Drużyna Harcer-
ska ,,Leśni Ludzie’’ (a w szczególności 
zastęp Gajów Tanecznice) postanowi-
ła go uczcić podobnie jak w zeszłym 
roku - organizując w skate parku 
patriotyczną akcję. Wspólnie  cele-
brujących Święto Flagi było dużo.

5dH „leśni ludzie 

Podczas trwania akcji można było 
namalować sobie flagi Polski na policz-
kach lub dłoniach, przypiąć kotylion do 
ubrania, poczęstować się pysznym, pa-
triotycznym ciasteczkiem czy też zabrać 
ze sobą małą chorągiewkę w barwach 
narodowych. Każdy z przechodniów 
miał także okazję wyznać za pomocą 
czerwonej farby na dużym, białym ma-
teriale za co kocha Polskę.

OFLAGUJ
SIĘ!
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Nowopowstała strefa, będzie miała za zadanie przycią-
gnąć potencjalnych inwestorów oraz nawiązać  z nimi 
współpracę celem zwiększenia atrakcyjności  inwesty-
cyjnej terenu gminy.  Strefa będzie działała na podsta-
wie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych 
strefach ekonomicznych. Powstanie ona w miejscowości  
Targowisko, na obszarach będących własnością Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, w pobliżu  węzła auto-
strady A4, co stanowi ich niepodważalny atut.

Jak pracowały Komisje Rady Gminy?
Druga część sesji miała charakter sprawozdawczy. Szefo-
wie wszystkich Komisji Rady Gminy przedstawili sprawoz-
dania z całorocznej pracy za rok 2012. 

Prezentację planów pracy rozpoczął przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kuczko. Do najważniejszych 
wykonanych zadań zaliczył: wystąpienie o udzielenie 
absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 
2011, kontrola Gminnego Zakładu Komunalnego, kontro-
la Referatu Finansowego, dotycząca wysokości wpływów 
do budżetu Gminy Kłaj wynikających z czynności cywil-
noprawnych za okres 3 kwartałów  oraz kontrola Referatu 
Inwestycyji dotycząca zamówień publicznych. 

Najważniejsze zadania Komisji Gospodarki Finansowej 
wskazał jej przewodniczący- Sylwester Skoczek. W 2012 
roku Komisja m.in.: zaopiniowała realizację budżetu za 
rok 2011, zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 
informację na temat stanu przygotowania do złożenia 
wniosków o  dofinansowanie inwestycji ze środków 
unijnych.

Przeprowadzenie analizy projektu budżetu na 2013 rok, 
zapoznanie się ze stanem nawierzchni dróg gminnych, 
zapoznanie się z problemami dotyczącymi gospodarki 
wodno-ściekowej, omówienie zasad gospodarowania 
odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych, 
przeanalizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa, 
porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. To 

najważniejsze zadania wymienione przez Jana Gaja, prze-
wodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekorozwoju, Prawo-
rządności Gospodarki Mieniem Komunalnym, Inwestycji  
i Gospodarki Komunalnej. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Turystki, Kultury  
i Kultury Fizycznej zreferowała jej przewodnicząca Elżbie-
ta Baja. Znalazło się w nim m.in. rozpatrywanie  
i opiniowanie takich spraw jak: wydatki związane z utrzy-
maniem placówek oświatowych, inwestycje w dziedzinie 
oświaty, kultury i sportu, planu finansowego i działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju, działalność  Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej „Jaskółka” w Szarowie, działal-
ność GOPS-u oraz  realizacja zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdania z całorocznej działalności na forum Rady 
Gminy przedstawili także Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół oraz Komendant Policji 
w Niepołomicach.

Komendant Tomasz Joniec zaprezentował wyniki działa-
nia Komisariatu Policji w Niepołomicach obejmującego 
swoim zasięgiem Gminę Niepołomice oraz Gminę Kłaj. 
Pion prewencji komisariatu podzielony jest na trzy ko-
mórki organizacyjne: Rewir Dzielnicowych, Ogniowo Pa-
trolowo-Interwencyjne oraz Zespół Dyżurnych.  W 2012 
roku funkcjonariusze policji podjęli 2689 interwencji. 
Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego po-
dobnie jak Dzielnicowi znacznie częściej angażowani byli 
do podejmowania czynności związanych z załatwieniem  
różnego rodzaju interwencji (wzrost o 380 w stosunku do 
2011 roku). Kolejny rok z rzędu odnotowano wzrost ilości 
zatrzymanych nietrzeźwych  kierowców, osób złapanych 
na gorącym uczynku przestępstwa oraz osób poszukiwa-
nych. 

Oliwia Bieda

XXXII Sesja Rady Gminy
Podczas kwietniowego spotkania, radni gminy niemal jednogłośnie wyrazili zgodę  

na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą  
„Krakowski Park Technologiczny”. 
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Dąbrowa ma 
swój herb
Rada Sołecka Dąbrowy zadbała o to, aby ich 
miejscowość miała w końcu swój herb. Symbol 
został zaprojektowany przez heraldyka- Piotra 
Magrysia.

Katarzyna SzlacHta 
SOłtyS dąBrOwy 

Przed laty, Dąbrowa jak i jej sąsiadujące miej-
scowości stanowiła własność rodu Żeleńskich. 
Pieczętowali się oni symbolem szlacheckim  
– Ciołek, stąd też nawiązanie do tego w dąbrow-
skim herbie. Za tarczą, w klejnocie herbu umiesz-
czone jest wspięte zwierze.

W czerwonym polu tarczy znajduje się ukorzenio-
ny dąb z trzema dużymi żołędziami. Wizerunek 
dębu nawiązuje bezpośrednio do nazwy miejsco-
wości –Dąbrowa. Czerwień jest barwą królewską,  
a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielno-
ści, poświęcenia i żarliwości

Gościnnie  
w Kłaju
Od 16 do 27 kwietnia Fundacja Dobra Wola 
w Krakowie gościła grupę studentów z Rosji, 
Białorusi i Ukrainy w ramach programu Study 
Tours to Poland. 

MałgOrzata BielaK

Program dla studentów Study Tours to Poland pro-
wadzony jest przez Fundację BORUSSIA z Olsztyna 

30-lecie  
szarowsko- 
dąbrowskiej 
Parafii
5 maja w Kościele Parafialnym w Szarowie 
odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczen-
nika. 

KaMila POlaK 

W dziękczynnej Mszy Świętej wzięli udział 
zaproszeni goście: księża z całego dekanatu 
oraz liczni wierni. Swoim śpiewem nabożeń-
stwo ubarwił muzycznie gminny chór Gau-
dium oraz Jan Nosek i Aleksandra Gruszecka. 
Obchody miały swój szczególny wymiar, ze 
względu na jubileusz 30-lecia powstania 
szarowsko-dąbrowskiej Parafii. Tę okrągłą 
rocznicę uczczono w sposób szczególny. 
W  ołtarzu głównym umiejscowiono kopię 

krakowskiej ikony patrona parafii. Replikę 
ikony napisała mieszkanka Szarowa Jolanta 
Orzechowska-Grymek. Przy tej okazji parafia 
mogła się również poszczycić nowymi mar-
murowymi schodami. 

W świątyni swoje miejsce znalazła także za-
bytkowa XV-wieczna rzeźba przedstawiająca 
św. Annę Samotrzecią, która wcześniej znaj-
dowała się  w przydrożnej, lokalnej kapliczce 
przy ul. Wiejskiej. Rzeźba została wcześniej 
uratowana przez jednego z parafian przed 
kradzieżą oraz została odrestaurowana.   
W ostatnich miesiącach, w oknach kościoła 
umiejscowiono również witraże przedsta-
wiające m.in. św. Stanisława, Jezusa Miłosier-
nego i błogosławionego papieża Jana Pawła 
II, a także zakupiono nowe dzwony. Zmiana 
wizerunku kościoła jest zgodna z koncepcją 
przebudowy autorstwa prof. Cęckiewicza. 

i  Kolegium Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego z Wrocławia. Program finansowany 
jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.  Istotą programu jest zainspirowanie 
jego uczestników do aktywnego życia i stania się 
świadomymi obywatelami swoich państw. Wizyta 
odbywająca się pod hasłem „Poznaj Polskę” służy 
także promowaniu naszego kraju. 

20 kwietnia, uczestnicy programu postanowili 
zapoznać się z funkcjonowaniem i rozwojem ob-
szarów wiejskich. Swoje kroki do  poznania istoty 
funkcjonowania najniższego szczebla podziału 
terytorialnego, jakim jest gmina, skierowali do 
Kłaja. 

Korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Kłaj-Zbi-
gniewa Strączka, zagraniczni goście odwiedzili bu-
dynek urzędu. Wójt wyjaśnił na czym polega  jego 
praca, opowiedział o funkcjonowaniu każdego  
z referatów oraz wprowadził zebranych w te-
matykę agroturystyki, kultury i promocji gminy. 
Studenci  z zagranicy z zainteresowaniem słuchali  
o atrakcjach na obszarze gminy i z jeszcze więk-
szym zainteresowaniem zwiedzali skate park  
i obiekt lekkoatletyczny. 

Woda na cenę 
ludzkiego życia
Każdego z nas poruszają do głębi wiadomości 
i zdjęcia z terenów Afryki, gdzie woda jest 
największym skarbem, którego ciągle brakuje. 
ZSO w Kłaju postanowił przyłączyć się do tych, 
którzy chcą pomóc budować studnie  
w Sudanie.

BOżena PrOcHwicz

 W tym celu ogłoszono zbiórkę makulatury,  
a o współpracę poproszono uczniów szkoły oraz 
mieszkańców Kłaja. Efektem zbiórki było blisko 
sześć ton surowca, za co otrzymano 1390 zł. 
Pieniądze zostały przesłane na konto Polskiej Akcji 
Humanitarnej, zajmującej się budową studni  
w Afryce.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyłączyli się do zbiórki makulatury i zachęcamy 
do dalszego jej zbierania. Ponowna taka akcja 
planowana jest we wrześniu. Niech każdy z nas ma 
swój udział w darowaniu wody spragnionym.
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Zagraj w tenisa!
Z początkiem wakacji wszystkich amatorów gry w tenisa ziemnego zapraszamy na kort przy Domu Kultury w Targowisku. Obiekt jest 
pierwszym tego typu o charakterze publicznym na terenie gminy. Inwestycje dzięki unijnej dotacji realizuje Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Targowisko. 

JuStyna waligóra

Sportowy obiekt powstaje w miejscu starych i zniszczonych kortów.  Rezultatem odnowy ma być kompleksowa  przebudowa i profesjonalne 
wyposażenie tej przestrzeni.  Pełnowymiarowy kort został ogrodzony piłkochwytami. Na miejscu adepci tego sportu  będą mogli wypoży-
czyć piłeczki  i rakiety. Wśród zakupów inwestycyjnych są także m.in.: podpórki do gry singlowej, stanowisko sędziowskie i szereg elementów 
technicznych jak wózek do malowania linii na sucho czy mata do równania powierzchni kortu.
 
Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dotacji pozyskanej  za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania.  Całkowita wartość projektu to 
35 676,84 zł z czego dofinansowanie wynosi 24 973,78 zł. - Korzystanie z kortu odbywać się będzie bezpłatnie. Po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym ( 12 284 10 56) sprzęt zostanie udostępniony każdemu chętnemu. W przypadku większej ilości zgłoszeń o wypożyczeniu zde-
cyduje kolejność – mówi prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko Anna Wójtowicz.  
 
- Aktywność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko to przykład wzorowej współpracy z LGD. Na koncie Stowarzyszenia są już dwa projekty 
finansowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy: „Festyn powitanie Lisa z Targowi-
ska” oraz „Odnowienie zabytkowej Kapliczki z 1811 r.” Łączna wartość pozyskanych środków to 49 688,89 zł.  Społeczna praca członków Sto-
warzyszenia może być przykładem dla innych organizacji – mówi Grzegorz Leszczyński z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wspólnota 
Królewskiej Puszczy. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader

- działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Kanalizacja

Nowosądecka firma INKO 2001 realizuje prace związane 
z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodko-
wice. Na dzień dzisiejszy wykonano kompletną przepom-
pownię wraz z rurociągiem tłocznym do drogi krajowej 
A4, a także odcinki kanalizacji grawitacyjnej, od przepom-
powni w kierunku centrum Grodkowic. 

Piłkarski obiekt  
w budowie
Firma Wikpol z „Muszyny” wybuduje w Kłaju nowo-
czesne klubowe zaplecze.  Finisz prac budowlanych 
zaplanowano z końcem września. Piłkarze z Kłaja 
będą pierwszą drużyną na terenie gminy, która  zyska 
tego typu budynek.

JuStyna waligóra

Dwie kondygnacje, szatnie, łazienki, pralnia, suszarnia, za-
plecze gospodarcze, pokój trenera, sędziów – to główne 
pomieszczenia nowego budynku socjalnego dla piłkarzy. 
Obiekt stanie przy boisku Towarzystwa Sportowego „Wol-
ni” w Kłaju. Budynek o powierzchni użytkowej 168 m² 
zostanie wyposażony we wszystkie potrzebne instalacje, 
jak: centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyj-
na, gazowa, elektryczna i odgromowa. 

Parter budynku wraz z łazienką będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Oryginalną formę 
budynku tworzą dach i kształt ścian. 

W przetargu wzięło udział pięciu oferentów. Wartość 
wybranej, najkorzystniejszej oferty opiewa na ponad 527 
tys. zł.   – Przedsięwzięcie jest zgłoszone do Wieloletnie-
go Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Małopolskiego.  Jeśli zostanie uwzględniony w rejestrze 
to będziemy mogli starać się o dofinansowanie projektu 
przez Ministerstwo Sportu. Maksymalna wysokość rządo-
wego wsparcia to 33 proc. Równorzędnie gmina stara się 
o pozyskanie wsparcia na to przedsięwzięcie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – komentuje wójt Zbigniew 
Strączek.  

W dalszym ciągu trwają prace projektowe dla kanalizacji 
sanitarnej: Szarów, Dąbrowa i Kłaj. W chwili obecnej jest 
opracowywana koncepcja i szczegółowe uzgodnienia lo-
kalizacji kanalizacji sieci na konkretnych działkach. Projek-
tanci przyjęli również wstępne umiejscowienie sieciowych 
przepompowni ścieków. 

Zrealizowane inwestycje związane z kanalizacją, pozytyw-
nie wpłyną nie tylko na ochronę środowiska, ale przede 
wszystkim podniosą standard życia mieszkańców Gminy 
Kłaj. Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną spowoduje, 
że gmina będzie atrakcyjniejsza dla inwestorów, co może 
przyczynić się pośrednio do wzrostu zatrudnienia. 

Łysokanie, Dąbrowa – remonty Domów 
Kultury

Ku końcowi zbliżają się prace projektowe związane  
z budynkami Wiejskiego Domu Kultury w Łysokaniach  
i Dąbrowie. W wyniku rozbudowy i przebudowy przed-
miotowe obiekty zyskają nową, atrakcyjną formę bryły  
i kolorystykę. Podwyższeniu ulegnie standard funkcjo-
nalny budynków poprzez modernizację wewnętrznego 
układu pomieszczeń. 

Został już opracowany projekt docieplenia wraz z moder-
nizacją elewacji dla Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie. 
Obiekt dzięki tej inwestycji zyska atrakcyjny i przykuwa-
jący uwagę wygląd. Równocześnie dla przedmiotowej 
termomodernizacji WDK i przedszkola w Szarowie, oraz 
Ośrodka Zdrowia w Brzeziu opracowywany jest certyfikat 
energetyczny, który posłuży do określenia efektów ekolo-
gicznych i oszczędności, dla potrzeb wniosku o pożyczkę 
preferencyjną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 

„Socjalny” Internet

Projekt „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie 
Kłaj” w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu” jest na etapie przygotowania materiałów 
specyfikacji technicznej oraz postępowania przetargowe-
go. W miesiącu maju planujemy przetarg, który wyłoni wy-
konawcę robót dla budowy infrastruktury oraz dostawcę 
sprzętu komputerowego. Cały czas trwa procedura kwali-
fikująca beneficjentów, którzy skorzystają  z programu. 

Weronika Polak
Radosław Bielak
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ODPADY

Deklaracja
w sprawie wysokości  

opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada, z dniem 1 lipca, na wszystkie gminy obowią-
zek gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system ruszy od 1 lipca.

MicHał łuczKiewicz

Przypomnę, że do tej pory każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek zawarcia umowy z firmą, która zajmowała się 
odbieraniem śmieci. Wysokość opłaty zależała od wielkości pojemnika na śmieci i częstości ich odbioru. Na dzień dzisiej-
szy blisko 15% mieszkańców naszej gminy nie ma podpisanej bądź zrezygnowało z umowy. Retoryczne pytanie – gdzie 
podziały się ich śmieci?

Nowy system wprowadza istotne zmiany.

Odpady komunalne będzie odbierać jedna firma, która zostanie wyłoniona z drodze przetargu. Przed 1 lipca powinna 
zaopatrzyć mieszkańców w pojemniki oraz worki na selekcjonowane śmieci. Zbierana, przy wypełnieniu deklaracji, 
informacja o preferowanej wielkości pojemnika i częstości odbierania śmieci ma pomóc firmie w dobrym zaplanowaniu 
działalności.

Wysokość opłaty zależy od ilości zamieszkałych daną nieruchomość osób oraz sposobu gromadzenia śmieci. Preferowa-
ne jest tańsze „selekcjonowanie odpadów komunalnych u źródła”. Za ustaloną opłatę odbierana jest każda przygotowana 
do odbioru ilość śmieci.

Ustawodawca nałożył na każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości obowiązek złożenia pierwszej deklaracji 
w ciągu 15 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty należy złożyć, w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia zmia-
ny, nową deklarację.

Wysokość opłaty, która ma być  wnoszona do 15 dnia każdego miesiąca, każdy oblicza sam i w postaci DEKLARACJI skła-
da do Urzędu Gminy. 

Ewentualne zaległości w opłatach traktowane będą w podobny sposób jak zaległości podatkowe. Do 17 maja wpłynęło 
ponad 2 500 deklaracji.

W przypadku nie wypełnienia ustawowego obowiązku złożenia pierwszej deklaracji Wójt Gminy zobowiązany jest wydać 
decyzję o wysokości opłaty. 

Deklarację można otrzymać u Sołtysów, w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej gminy, która znajduje się  
w aktualnościach. 
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Kilkadziesiąt osób miało okazję oglądnąć i wysłuchać spektakl 
poetycko-muzyczny „Co może jeden człowiek”. Widowisko zo-
stało stworzone w hołdzie Janowi Pawłowi II, w drugą roczni-
cę Jego beatyfikacji. Widzowie usłyszeli fantastyczne połącze-
nie dźwięków muzyki Cezarego Chmiela (syntezatory), Marka 
Stryszowskiego (saksofon, flet prosty) oraz Tomasza Kurdyka 
(trąbka) ze śpiewem i słowem. Artyści wierszem i melodią 
opowiedzieli o życiu i śmierci Papieża Polaka. Do refleksji nad 

twórczością Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, Bolesława 
Leśmiana oraz Czesława Miłosza skłonił legendarny aktor Jan 
Nowicki. Hymnowi zwycięskiej Solidarności czy nieśmiertelnej 
„Barki” towarzyszyło mnóstwo wzruszeń. 

Po występie, wójt Zbigniew Strączek podziękował artystom 
kwiatami za niesamowity spektakl.
Znany aktor w Kłaju gościł po raz pierwszy i nie krył swojego 
pozytywnego zdziwienia co do tej miejscowości, o czym opo-
wiedział w krótkim wywiadzie. 

KULTURAODPADY

Jan Nowicki o sobie…

Jestem… starym i  szczęśliwym człowiekiem.
Aktor stu ról i Starego Teatru… to chyba mówi się o mnie. Jednak to nie-
prawda. Znacznie więcej tego nakręciłem, samych filmów przeszło dwieście,  
a w teatrze… szczerze? Już nie pamiętam. 
Nienawidzę… kłamstwa.
Kocham…  kobiety!
Kicz to… obrady sejmowe.
Polskie kino... Nie jestem kinomanem. Nasze kino jest takie, jakie jest. Od 

zawsze wolałem  filmy kręcić, grać, występować, a nie oglądać. 
Ciągle wspominam… moją pierwszą miłość.
Kłaj... to moje wielkie zdumienie! W obiegowej opinii, Kłaj czy Pinczów, to 
synonim prowincji. Jak ktoś nie był -to nie wie, że tu jest czysto i ładnie. Jest 
tu fantastyczna sala widowiskowa, przyroda  i piękne kobiety. Kłaj to moje 
wielkie i bardzo pozytywne zaskoczenie. 

Dziękujemy za kilka słów o sobie.
Dziękuję.

Małgorzata Balik,  
Oliwia Bieda

„Co może jeden człowiek”
3o kwietnia sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju  
rozbrzmiewała dźwiękami muzyki i słowami poezji. 
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KULTURA

aneta StracH

Filia w Brzeziu

Głośnym czytaniem „Lokomotywy” Juliana 
Tuwima przez wójta rozpoczęliśmy cykl 
spotkań majowych z okazji Tygodnia 
Bibliotek. Najwcześniej w podróż 
Tuwimową lokomotywą wybrały się dzieci 

klas zerowych i pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej w Kłaju. Na stacji Tuwimowo 
podziwiano wagony podoczepiane do 
każdej klasowej lokomotywy. O rodzaju ich 
załadunku zdecydowały same dzieciaki. 
Czegóż to one nie wiozły? Stosy książek  
i zeszytów, kucyki, dolary, pączki, 
kremówki, ciastka i torty, ser, samochody, 

lalki, zabawki, węgiel itd. 

W specjalnie przygotowanej scenerii 
poznawaliśmy dzieciństwo „Julka”, jego 
pasje i zainteresowania. Dzieci dowiedziały 
się co lubił robić, co kolekcjonował i 
czym zakończyła się jego przygoda z 
chemią w domowym laboratorium. Z 

zainteresowaniem  
i uśmiechem na twarzy słuchały wierszy 
i poznawały mieszkańców tej niezwykłej 
krainy. Doskonale przygotowane przez 
panie wychowawczynie dzieci pięknie 
recytowały wybrane przez siebie wiersze. 
Ta, własna interpretacja wiersza dowiodła, 
że „każde dziecko jest artystą”. Na 

Ciekawy świat 
wokół nas
Na sali widowiskowej Urzędu Gminy  
w Kłaju odbyło się spotkanie o tematyce 
„Podróże dalekie i bliskie”, w którym 
wzięli udział pierwszoklasiści z ZSO  
w Kłaju.

BOżena KOłOdzieJ

Spotkanie poprowadził podróżnik Konrad 
Tulej, który brał udział w wyprawach na 
Kaukaz. Dzieci uczestniczyły  
w warsztatach „Tatry – nasze góry”. Poznały 
gatunki zwierząt i roślin oraz zdobyły 
wiedzę odnoście odpowiedniego sprzętu 
wspinaczkowego jaki trzeba mieć chcąc 
wyruszyć w góry. Nauczyły się właściwego 
zachowania na szlakach górskich oraz  
w przypadku spotkania z niedźwiedziem 
brunatnym. Poznały kierunki świata  
i nauczyły się poruszać we wskazanym 
kierunku. W ćwiczeniach praktycznych 
uczniowie rozbijali namiot wyprawowy, 
wiązali linę, układali mapę konturową Polski. 

spotkaniu nie zabrakło również wspólnego 
rozwiązywania krzyżówek i zagadek. Za 
pomocą rekwizytów przygotowanych 
przez panie bibliotekarki tj. skakanka, 
radio, łupinka orzecha odgadywaliśmy 
tytuły Tuwimowych wierszy. 
Niespodzianką dla dzieci było spotkanie 
z kolejarzem. Naszym gościem był 
Mieczysław Piwowar, który w pełnym 
umundurowaniu przybył do naszego 
Tuwimowa. Sam będąc maszynistą 
opowiadał dzieciom jak wygląda praca 
konduktora, maszynisty, kierownika 
pociągu, przekazał dzieciom zasady 
bezpieczeństwa na dworcu kolejowym 
oraz w czasie jazdy pociągiem. 

Ciekawie opowiadał o lokomotywach, jak 
są napędzane i czy mają kierownicę. Dzieci 
miały również możliwość przymierzenia  
i sfotografowania się w czapce kolejarza. 
Największą atrakcją dla dzieci była 
inscenizacja „Rzepki”. Mali aktorzy ciągnęli 
rzepkę razem z dziadkiem, babcią  
i wszystkimi zwierzątkami. Wyciągnięcie 
tego opornego warzywa stało się nie lada 
wyczynem. Zabawy i śmiechu było co 
niemiara. 

Lokomotywą do Tuwimowa
Rok 2013 ogłoszono rokiem Juliana Tuwima i na tę okoliczność Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kłaju i jej filie w Brzeziu i Szarowie zaplanowały cykl 
lekcji bibliotecznych, poświęconych Julianowi Tuwimowi i jego ponadczasowym 
wierszom. 
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SPOŁECZEŃST WOKULTURA

Na pielgrzymko-
wym szlaku
Uczestnicy wraz z opiekunami ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Brzezia wzięli udział w wyciecz-
ce do Częstochowy.  

MOniKa rucHlewicz

Głównym punktem wyprawy było uczestnictwo we Mszy 
Świętej w Kaplicy Matki Bożej. Po nabożeństwie i krótkim 
spacerze wszyscy pielgrzymi udali się na obiad.

Wycieczkę sfinansowano ze środków zebranych podczas 
kiermaszu Wielkanocnego.  Organizatorem wyjazdu było 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dziecka”.  

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom które 
wzięły udział w kiermaszu i zakupili wielkanocne ozdoby. 
Dzięki Państwa wsparciu osoby niepełnosprawne miały 
okazję odwiedzić jedno z najważniejszych miejsc w Polsce.

Pierwszy rok  
na karku
W kwietniu minął rok odkąd Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Kłaj założyło gminny chór „Gaudium”. Gdy przeprowadzano 
przesłuchania do chóru, utworzono formację 18 kobiet  
i 5 mężczyzn. Z czasem przybywało altów, sopranów, teno-
rów i basów. Teraz liczy on sobie już 32 artystów: 27 kobiet  
i 6 mężczyzn. 

Oliwia Bieda 

Początki bywają zawsze trudne, ale nie gdy ma się taką dyry-
gentkę. Chórzyści śpiewają pod batutą Renaty Kamody, przy 
akompaniamencie muzycznym Marii Arkusz. Chór rozwija się 
bardzo prężnie także dzięki kierownictwu artystycznemu spra-
wowanemu przez prezes stowarzyszenia Krystynę Gierat. Chó-
rzyści spotykają się dwa razy w tygodniu na sali widowiskowej 
Urzędu Gminy w Kłaju, aby ćwiczyć swój głos i szeroki repertuar.  

„Czerwone Jabłuszko”, „Jabłoneczka”, „Idzie dysc” czy „Pieśń Wie-
czorna”, zawsze nagradzane są gromkimi brawami.
Owacjami na stojąco nagrodzony został premierowy występ 
podczas obchodów Jubileuszu 750-lecia Kłaja, 8 września 2012 
roku. Wtedy to po raz pierwszy wykonali „Pieśń o Kłaju”  do 
melodii walca Johana Straussa „Nad pięknym modrym Duna-
jem”. Gaudium ma także za sobą bożonarodzeniowe tourneé po 
gminie. Chórzyści kolędowali podczas świątecznych spotkań 
opłatkowych we wszystkich miejscowościach gminy Kłaj.  
W grudniu, podczas VII Wielickiego Wieczoru Kolęd w kościele 
św. Klemensa wystąpiło 13 zespołów z całego powiatu. Na zapro-
szenie Stowarzyszenia Muzycznego Chóru Camerata, parafii św. 
Klemensa oraz Wielickiej Szkoły Muzycznej w tym wydarzeniu 
wzięło udział także 30 artystów z naszej gminy.
Roczna historia tu się nie kończy. Gaudium to grupa wciąż 
otwarta na nowych członków, nowe głosy. 
Dalszych sukcesów, wydania płyty i tourneé po Polsce… takie 
życzenia w pierwszą rocznicę powstania „Gaudium” złożył wójt 
gminy – Zbigniew Strączek. 
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Eko-koszyczki 
w Klubie 
Seniora 
Członkowie dąbrowskiego Klubu 
Seniora na 102, po raz  kolejny 
spotkali się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Brzeziu na 
warsztatach rękodzielniczych.

BOżena MularczyK

Pod opieką pana Jerzego Jagły, 
próbowaliśmy nauczyć się wyplatania 
koszyków z eko-wikliny. Dla jednych 
plecenie koszyczków było wyzwaniem, 
dla innych błahostką. Dzięki 
niewyczerpanym zapasom życzliwości 
i cierpliwości Pana Jerzego udało nam 
się stworzyć coś na kształt koszyko – 
miseczek. 

Wyplatanie koszyków okazało się 
tak pasjonujące, że postanowiliśmy 
kontynuować prace w domu.  
A następne eko-wikliniarskie warsztaty 
już mamy w planie. 

Seniorzy  
w stolicy
Zwarci i pełni radości członkowie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku  wyruszyli 
na podbój stolicy. Z jakim efektem?

dOrOta KOSMOwSKa

Wyprawę rozpoczęliśmy zwiedzaniem 
gmachu Sejmu na zaproszenie posłanki 
Elżbiety Achinger. 

Przysłuchiwaliśmy się obradom, a później 
zaproszono nas na obiad do restauracji 
sejmowej. Była okazja do zobaczenia 
wielu posłów na żywo. Jedni zaskakiwali 
skromnością, inni wręcz przeciwnie stro-
sząc „pawie pióra” wykorzystywali naszą 
obecność.  Czuliśmy się bardzo „ważną” 
częścią elektoratu.

Kolejnym punktem programu po połu-
dniowym odpoczynku było zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie-
dawno otwarty kompleks muzealny swoją 
nowoczesną formą ekspozycji i przekazu 
multimedialnego przyciąga wielu krajo-
wych i zagranicznych turystów. Pełna oso-
bistego zaangażowania  przewodnik krok 
po kroku przybliżyła nam „tamten czas“. 
Przekazała emocje i fakty pamiętnych dni 
i losy bohaterów. Dzięki niej wczuliśmy 
się w cierpienie powstańców, ich trudne 
decyzje i heroizm. Ogromne wrażenie 
wywarła na nas ekspozycja zdjęć z których 
patrzyły na nas piękne, młode twarze peł-
ne nadziei,  odwagi i zwykłej młodzieńczej 
radości, która pozwalała trwać.

Zwiedzanie zakończył pokaz  filmu  
w technice 3D. Siedząc na sali czuliśmy 
się jak pilot samolotu, który leci nisko nad 

zrównaną z ziemią Warszawą. Widok ogro-
mu zniszczeń i morza szkieletów domów 
pozostawił w nas niezatarty ślad.
Późniejsze zwiedzanie Belwederu i Pała-
ców w Łazienkach Królewskich uświado-
miło jak ogromnego dzieła odbudowy do-
konały pokolenia powojenne. Jak wielkie 
było pragnienie powrotu do normalności 
i ogromna siła w ludziach, którzy powró-
cili do spalonej Warszawy po exodusie 
wojennym.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem 
Belwederu. Po wystawie poświęconej 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu  opro-
wadzała Pani, której stryj był członkiem 
legionów. Kolejny raz usłyszeliśmy kawał 
pięknej historii. Lekcję patriotyzmu pełną 
zapomnianych przez wiele lat faktów, 
odartą z fałszów i przekłamań.

Naprawdę mamy z czego być dumni. Ten 
czas i te działania odbiły piętno nie tylko 
na naszej historii ale również na historii 
Europy, o czym tak często zapominamy.
Sale Belwederu  klasycystycznej ozdoby 
Traktu Królewskiego zachwycają swoją 
różnorodnością i tematyką.
Przechadzaliśmy się po Sali Marmurowej, 

Lustrzanej, Łowieckiej, Pompejańskiej ina-
czej zwanej Niebieską – miejscu koncer-
tów  Fryderyka Chopina.
Wycieczkę zakończył spacer po Łazien-

kach Królewskich. Zwiedzaliśmy Pałac na 
Wyspie  a w nim  kolekcję obrazów, Starą 
Pomarańczarnię, Pałac Myśliwski, Biały 
Domek. Niestety Podchorążówki już nie 
zdążyliśmy oglądnąć. Będzie trzeba jesz-
cze tu wrócić.

Odjeżdżając z Warszawy przejechaliśmy 
obok Stadionu Narodowego. Jest, stoi  
i robi wrażenie, żeby tylko jeszcze nasi gra-
li tak pięknie jak piękna jest nasza Stolica. 



13

Samodzielność maj 2013

ZDROWIE50 +

włOdziMierz gądeK

Spożywanie miodu

Spożywanie miodu rozpuszczonego w wodzie: 1 łyżka miodu na ½ 
szklanki letniej wody. 
Napój przyrządza się  z wyprzedzeniem 10-12 godzin. Zwiększa to 
przyswajalność miodu z 6 do 200 razy. W celach profilaktycznych 
dawka miodu wynosi 20 – 40 g dziennie.
Miodu nie powinny spożywać dzieci do 2 lat.

Znaczenie miodu pszczelego:

- stymuluje układ odpornościowy 
- wykazuje działanie antyseptyczne i detoksykacyjne 
- zalecany jako wartościowa odżywka 
- środek terapeutyczny w chorobach serca i układu krążenia, żołądka, 
dwunastnicy, płuc i dróg oddechowych, schorzeniach wątroby, 
chorobach wrzodowych i zatruciach organizmu 

Działanie wzmacniające 

Dominujący udział cukrów prostych decyduje o właściwościach 
wzmacniających miodu. 
Glukoza już w czasie przemieszczania się przez przewód pokarmowy 
przechodzi bezpośrednio do krwi i w zależności od potrzeb 
wykorzystywana jest do bezpośredniego przetwarzania w energię. 
Fruktoza przechodzi do wątroby i jest odkładana w postaci 
glikogenu jako pierwszy i najłatwiejszy do użycia magazyn energii  
w ustroju. 

Odtruwające właściwości 

Powstające w wątrobie w procesie glikozydacji, kwas glukuronowy 
i pirogronowy, wiążą się z substancjami trującymi tworząc łatwo 
rozpuszczalne połączenia, co umożliwia wydalanie ich z moczem. 
Miód obniża toksyczne działanie alkoholu, nikotyny, i innych 
używek (kawa, herbata). Dlatego zaleca się spożywanie miodu 
przez mieszkańców wielkoprzemysłowych aglomeracji oraz osoby 
narażone na kontakt z metalami ciężkimi.

 Antyseptyczne działanie 

Hamuje wzrost mikroorganizmów, poprzez:

- powolną produkcję nadtlenku wodoru, która zabija 
mikroorganizmy nie powodując zniszczenia innych tkanek
- obecność składników antybakteryjnych, antyoksydantów 
(flawonoidy, kwasy fenolowe) dezaktywuje drobnoustroje
- wysoką zawartość cukrów powodującą inhibicję wzrostu bakterii 
przez wiązanie wody i zwiększanie ciśnienia osmotycznego 
(wchłanianie płynów z plazmy i limfy powoduje osuszanie ran) 
- kwaśne środowisko skutecznie hamujące rozwój patogenów
- wysoką lepkość powodującą powstanie fizycznej bariery dla 
wnikania drobnoustrojów.

Miód jest w stanie zwalczyć szczepy antybiotykooporne.  
W przeciwieństwie do konwencjonalnych leków nie wywołuje 
nabytej odporności dzięki czemu może być stosowany w terapii  
w sposób ciągły. 

Antybiotyczne działanie miodu wynika z: obecności w miodzie 
nadtlenku wodoru, obecności enzymów, wysokiego ciśnienia 
osmotycznego, obecności flawonoidów i fenoli.
Miód traci właściwości antybiotyczne wskutek ogrzewania. 
Przechowywanie również obniża jego aktywność antybiotyczną. 

Przeciwutleniające właściwości miodu

Najwięcej przeciwutleniaczy znajduje się w miodach ciemnych:  
gryczanym, wrzosowym, spadziowym. Podawanie napoju z miodu 
gryczanego (80 g miodu w 500 ml wody) powodowało już po  
2 godzinach zwiększenie aktywności przeciwutleniającej surowicy 
krwi. 
Najkorzystniej spożywać miód rozpuszczony w wodzie na czczo. 
Bowiem herbata z miodem jest napojem zmniejszającym jego 
aktywność przeciwutleniającą.

U ludzi chorych miód może być przyjmowany z innymi lekami: aby 
wzmocnić organizm w jego walce z zarazkami, by ułatwić asymilację 
i trawienie innych środków spożywczych
przy niedoczynnościach, osłabieniach, w stanach wyczerpania 
fizycznego, szczególnie u dzieci, które bardzo dobrze reagują na ten 
produkt.

Miód jest wchłaniany w górnych odcinkach przewodu 
pokarmowego dlatego aby jak najwolniej był trawiony powinien być 
spożywany z innymi artykułami (np. chlebem, serem).

W następnym numerze o gatunkach miodu.                                                                           

 Czy warto spożywać miód?
 Miód choć posiada duże właściwości lecznicze, sam w sobie nie jest lekarstwem. Spożywanie go dopiero w trakcie 
choroby niewiele pomaga. „Złoty napój”  działa wspomagająco w leczeniu całej gamy chorób. Jego systematyczne  
spożywanie uodparnia i wzmacnia organizm. Poniżej kilka opisów jak i na co działa miód.
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PRZEDSZKOLAKI

W gospodarskiej zagrodzie
Przedszkolaki z Targowiska odwiedziły gospodarstwo rolne rodziców swojego kolegi  
z grupy Motylków – Michała.

MałgOrzata ceSnyKa 
anna KuKiełKa

Dzieci miały możliwość zobaczenia zwierząt hodowanych:  krów, cielaków, świń, królików, 
kur, koguta. Obejrzały także maszyny i sprzęty wykorzystywane do pracy w gospodarstwie. 

Chłopców najbardziej zainteresował traktor. Każdy chciał  siedzieć za jego kierownicą. 
Zachwyt wzbudzały maleńkie króliki oraz kot, który był bardzo zadowolony, że tyle rąk go 
głaszcze.

Pełne wrażeń i nowych doświadczeń przedszkolaki serdecznie dziękują gospodarzom za miłe 
przyjęcie i możliwość zwiedzania. 

Kącik  
regionalny  
w Dąbrowie 
Zebrane  w kąciku regionalnym ekspona-
ty zostały zgromadzone dzięki  wielkiemu 
wsparciu  rodziców, dziadków i znajo-
mych wychowanków przedszkola, za co 
bardzo dziękujemy. Ekspozycja cieszyła 
się bardzo dużym zaciekawieniem dzieci  
i odwiedzających przedszkole gości.  

KryStyna dyBczaK

 W kąciku zostały wyeksponowane przed-
mioty używane w dawnych czasach  
w gospodarstwach domowych t.j.: stare że-
lazko, tara do prania, kołowrotek do przędzy, 
hebel, lampa naftowa, aparat fotograficzny, 
walizka, papierowe pieniądze, monety, moź-
dzierz do przyrządzania ziół, waga, młynek 
do kawy, hełmy, kaski, sierp, praski do sera, 
magiel do prania, radio, sztyfel oraz Ma-
rzanna. Eksponaty stanowią cenny materiał 
edukacyjny dla przedszkolaków, umożli-
wiający im bezpośredni kontakt z tradycją, 
zwyczajami i sztuką ludową stanowiącą 
ważną część kultury narodowej. U dorosłych 
zaś niejednokrotnie przywołują wspomnie-
nia związane z przeszłością i klimatem domu 
rodzinnego.

Barwnym korowodem  
po Wiosnę
Po długiej i mroźnej zimie dzieci z  przedszkola w Dąbrowie przywitały  długo wypatry-
waną wiosnę. 

KryStyna  dyBczaK

Przedszkolaki zabrały ze sobą Marzannę i wyruszyły barwnym korowodem na łąkę. Pani 
Wiosna napisała list do wszystkich dzieci  i przydzieliła im nietypowe zadania, które ochoczo 
wykonywały. Po pożegnaniu Marzanny, rozwiązywały łamigłówki o tematyce wiosennej, 
rysowały majowe kwiaty i portrety Pani Wiosny. A gdy piękna Pani już się zjawiła, dzieci 
zaśpiewały dla niej piosenkę pt: „Przyszła Wiosna”. 

Wszyscy świetnie się bawili, a Zosia; która przejęła rolę Wiosny, nagradzała dzieci barwnymi 
kwiatami.
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Dzieci listy  
piszą...
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Kłaju napisali Listy dla Ziemi!

aleKSandra JaKuBczaK

nauczyciel PrzyrOdy SP KłaJ

Kłaj znalazł się w gronie ponad 120 
miast i gmin, które przystąpiły do 
największej w tym roku akcji ekolo-
gicznej w Polsce - „Listy dla Ziemi” - 
projektu Fundacji Ekologicznej Arka 
w Bielsku-Białej.

Głównymi celami listów była edu-
kacja ekologiczna oraz promowanie 
ważnego dla społeczeństwa tematu 
segregacji śmieci i recyklingu.

Dzieci otrzymały specjalny papier 
listowy (zrobiony z makulatury), na 
którym napisały swoje ekologiczne 
przesłania, skierowane również 
do dorosłych. Temat wiodący ze 
względu na wchodzącą w życie 
ustawę śmieciową to gospodarka 
odpadami, problem śmieci: „recy-
kling - lubię to!”. Dzieci zabrały listy 
do domów, przekazały je dorosłym, 
rodzicom, dziadkom - w ten sposób 
edukacja ekologiczna miała podwój-
ny wymiar. W naszej szkole „wysłano” 
87 listów. Zwieńczeniem akcji jest 
konkurs Arki na najpiękniejszy list,  
a w naszej szkole ekspozycja najcie-
kawszych listów. Zapraszamy do ich 
przeczytania. 

Przedszkola dla wszystkich 
W gminie Kłaj sytuacja związana z wychowaniem przedszkolnym jest zdecydo-
wanie korzystniejsza niż w gminach sąsiednich. Wszyscy zainteresowani rodzice 
mogą umieścić swoje pociechy w wybranej przez siebie placówce.

KaziMierz SrOKa 
dyreKtOr gMinnegO zeSPOłu eKOnOMicznO-adMiniStracyJnegO SzKół

Zakończył się okres rekrutacji dzieci do etapu edukacyjnego nazywanego powszech-
nie nauczaniem lub wychowaniem przedszkolnym, czyli etapu realizowanego przez 
przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ten etap  obejmuje 
dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukoń-
czyły 2,5 roku. Wyjątkowo w  2013 r. edukacja przedszkolna jest obowiązkowa dla dzieci  
pięcioletnich, które na mocy ustawy oświatowej są zobowiązane do odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego.  Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego (1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat (w związ-
ku z ustawowym obowiązkiem rozpoczęcia edukacji szkolnej przez sześciolatki w 2014 
r.). Taki zapis ustawowy oznacza, że dzieci pięcio- i sześcioletnie mają zagwarantowane 
miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, a dla  dzieci młodszych edukacja 
przedszkolna jest możliwa w zależności od ilości miejsc, jakimi dysponują placówki 
przedszkolne na terenie gminy. 

Z zapisanych w łącznej ilości 450 dzieci najwięcej (104) trafi do przedszkola w Kłaju, 
w którym będą funkcjonować 4 oddziały. Również 4 oddziały przedszkolne będą od 
przyszłego roku szkolnego uruchomione w  szkole podstawowej w Targowisku, do 
której zapisanych zostało 88 dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu w Dąbrowie 
nauczanie przedszkolne chce realizować 73 dzieci, podobnie jest w oddziałach przed-
szkolnych w Szarowie (70 dzieci). Do oddziałów przedszkolnych w Grodkowicach,  
z których dwa są oddziałami integracyjnymi -  z dodatkową opieką, będzie uczęszczać 
54 dzieci. Najmniejsza ilość dzieci trafi do oddziału przedszkolnego w Brzeziu (25 dzieci) 
i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kłaju (36), przy czym tutaj 
przyjmowane są tylko dzieci objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. 
Ogólna liczba zapisanych do placówek dzieci wskazuje, że w niektórych placówkach 
nie zostały wyczerpane limity przyjęć, zatem dysponują one jeszcze wolnymi miejscami 
(np.: Przedszkole w Dąbrowie, OP w Targowisku, OP w Grodkowicach, OP w Szarowie, OP 
w Kłaju – w tym wypadku tylko pięcio- lub sześciolatki). Wolne miejsca w danej placów-
ce nie zawsze gwarantują przyjęcie dziecka do odpowiedniej dla niego grupy wiekowej, 
o tym decyduje liczebność poszczególnych grup i związana z tym ich dostępność dla 
dzieci.  W takich szczególnych sytuacjach rodzicowi zainteresowanemu zapisaniem 
dziecka wskazywana jest inna placówka lub dziecko zapisywane jest na listę rezerwową, 
z możliwością przyjęcia do grupy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa innego, zapisa-
nego wcześniej dziecka.

Ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest większa 
o ponad 40 od ilości korzystających z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku 
szkolnym. Decyzja o zagwarantowaniu miejsc dla  wszystkich zainteresowanych po-
twierdza, że włodarze gminy, akceptując potrzebę ponoszenia nakładów na edukację 
przedszkolną, świadomie i odpowiedzialnie wypełniają obowiązki na rzecz lokalnej 
społeczności. Ciągle wzrastająca liczba dzieci zapisywanych do nauczania przedszkolne-
go potwierdza jednocześnie zadowolenie rodziców z poziomu nauczania i wychowania 
w placówkach przedszkolnych oraz świadczy o systematycznym  wzroście świado-
mości rodziców, którzy coraz częściej dostrzegają, że czas wspólnej zabawy i nauki w 
przedszkolu sprzyja rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych 
niezbędnych dziecku w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 
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Liga Karate i Turniej 
Smoka w Bochni
I Międzynarodowy Turniej Smoka w Karate Tradycyjnym już za nami. Miej-
scem dwudniowych zmagań, 250 metrów pod ziemią, była Kopalnia Soli  
w Bochni. W sobotę, 20 kwietnia rozegrano też finał Polskiej Ligii Karate 
Tradycyjnego. W klasyfikacji końcowej Rafał Wajda utrzymał drugą pozycję, 
dzięki czemu w czerwcu wystartuje w Pucharze Świata. 

JOanna MuSiał 

Tuż po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęły się rozgrywki Ligi. W pierwszym 
pojedynku kitei (forma) – po werdykcie sędziów 2/3, Rafał Wajda uległ Łukaszowi 
Radwańskiemu z Kluczborka. W kumite (walka) zawodnik AKT Niepołomice poko-
nał Mateusza Wanata (KK Pruszków), a po dwóch skutecznych technikach nożnych 
wygrał przed czasem z Łukaszem Rosiakiem (IKT Włocławek). W finale spotkał się  
z Łukaszem Radwańskim. W pierwszej rundzie lepszy był Radwański zdobył wazari 
(4 pkt). W drugim pojedynku, Rafał zdobył ippon (8 pkt) wykonując widowiskowe, 
obrotowe kopnięcie na głowę przeciwnika. W trzeciej walce Rafał doznał kontuzji  
i sędzia przerwał pojedynek. Ostatecznie, po trzech turniejach Ligi, zawodnik  
z Szarowa uplasował się na drugim miejscu. Wraz z Łukaszem Radwańskim będą 
reprezentować Polskę podczas czerwcowego Pucharu Świata w Lublinie.

Niedługo po rozgrywkach Ligi rozpoczęły się zmagania w I Międzynarodowym 
Turnieju Smoka. Wystartowało w nich 200 zawodników z 19 klubów. Konkurencje 
rozegrano we wszystkich kategoriach wiekowych, od najmłodszych karateków, po 
seniorów.

Zawody odbyły się na trzech matach, w dwóch komorach. Zastosowano sys-
tem rozgrywek „każdy z każdym”. W turnieju wystartowali również zawodnicy  
z Gminy Kłaj oto ich wyniki:
   
Grupa Dzieci, kata:
1 m. Natalia Jach - Szarów
1 m. Dominika Kmiecik - Kłaj
1 m. Grzegorz Glica - Kłaj
2 m. Arkadiusz Wilkosz - Kłaj
Grupa młodzik, kata:
1 m. Wiktoria Zachariasz - Dąbrowa
Grupa Junior młodszy, kata:
1 m. Michał Łach - Łężkowice
3 m. Karolina Wyporek - Targowisko
Grupa Junior, Kumite:
1 m. Klaudia Mleko - Szarów
1 m. Krzysztof Buczek - Kłaj
3 m. Krzysztof Buczek w kata
Grupa Senior, kata:
2 m. Szymon Guzik – Łysokanie 
   
Organizatorem obu wydarzeń była Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice.

Żeglarze z Szarowa
W ramach reaktywowanego przy Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju 
Szarowa Yacht – Clubu Szarów siedmioro dzieci z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Szarowie wzięło udział w zajęciach żeglarskich na 
akwenie wodnym Bagry w Krakowie.
                                                                                                                               
adaM KOciOłeK

Zajęcia odbywają się w ramach programu edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing, 
który jest realizowany m.in. w województwie małopolskim przez Klub Żeglarski 
Horn z Krakowa.

Żeglarze z Szarowa - od lewej: Jakub KUSAK, Dawid GRUSZECKI, Filip GĄDEK, 
Kornel SIEŃKO, Oliwier SIEŃKO, Jakub PERSOWSKI, Nikola WANTUCH.

ENERGA Sailing to program edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży 
z całej Polski.  To kompleksowy projekt Polskiego Związku Żeglarskiego oraz 
Grupy ENERGA, który ma na celu promowanie żeglarstwa, jako dyscypliny 
sportowej oraz sposobu rekreacji. Honorowy patronat nad programem objęła 
Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha, zaś jego ambasadorem jest Zbigniew 
Gutkowski – skipper jachtu ENERGA. Wspierają go również zawodnicy Kadry 
Narodowej z Przemysławem Miarczyńskim na czele.

Program ENERGA Sailing rozpoczął się w listopadzie 2012 roku, wraz  
z startem Zbigniewa „Gutka” Gutkowskiego w okołoziemskich regatach Vendée 
Globe. Teraz program ENERGA Sailing poszerza swoje działania o kilka poziomów: 
edukacja żeglarska (ENERGA Sailing Youth), zawody sportowe (ENERGA Sailing 
Cup), rozwój młodych talentów (ENERGA Sailing Development Program) oraz 
mistrzostwo sportowe (ENERGA Sailing Team).  

Program edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing rozpoczął się od działań 

w sześciu województwach. Nabór był prowadzony przez regionalnych 
koordynatorów, w porozumieniu z lokalnymi samorządami i szkołami. W każdym 
regionie jest do dyspozycji ok. 100 miejsc w jednym sezonie. 

Uczestnicy cyklu, którzy osiągną najlepsze wyniki wejdą w skład drużyny 
mistrzów ENERGA Sailing Team i zostaną objęci programem rozwoju młodych 
talentów. Łącznie dziesięć osób otrzyma dofinansowanie na sprzęt i programy 
szkoleniowe. 

Każdy Okręgowy Związek Żeglarski ma swojego opiekuna – zawodnika  
z kadry narodowej PZŻ. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (49er) to 
opiekunowie dla województwa małopolskiego. 

W czerwcu grupa ok. 30 dzieci będzie uczestniczyła w zielonej szkole pod 
żaglami również nad zalewem Bagry w Krakowie.

Nawiązując do tradycji naszego Yacht-Clubu chcemy działać głównie w 
zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz integracji środowiska wodniackiego.

Zapraszamy do współpracy żeglarzy i wodniaków z całej gminy Kłaj i Powiatu 
Wielickiego. 

Kontakt mailowy: adam_kociolek@interia.eu 
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Podziękowania
Dyrekcja Przedszkola  

Samorządowego  
w Dąbrowie 

składa  
serdeczne podziękowania

dla Pana 
Roberta Talagi 

za nieodpłatne  
zamontowanie lamp  

oświetleniowych  
w sali zabaw 

dzieci Pana  
Stanisława Iwulskiego  

– za przywiezienie piasku  
i wyrównanie terenu w ogród-

ku przedszkolnym

Pani  
Katarzyny Szlachta  

– z a podarowanie piasku na 
plac zabaw przy Przedszkolu 

Pana  
Sławomira   

Filipowskiego 

 – wykonanie pawilonu namio-
tu do ogrodu przedszkolnego 
Pana Jana Kościółka – za po-
darowanie rekwizytów do Izby 

Regionalnej w Kłaju
            
Pana  

Macieja Sobczyka 

- za zamontowanie zjeżdżalni 
w ogródku przedszkolnym

Dyrektor Przedszkola  
Samorządowego w Dąbrowie

                                                                                                               
Jadwiga Kluz

Na drugi w tym roku koncert z cyklu „Muzyka w Pałacu Żeleńskich” zapraszają Marta  
i Ireneusz Trybulcowie, wójt gminy Kłaj – Zbigniew Strączek oraz dyrektor IHAR 
Grodkowice – Stanisław Placek. 

W programie biorą udział: Maciej Negrey z Akademii Muzycznej w Krakowie, autor hasła 
nt. kompozytora w Encyklopedii Muzycznej PWM, a także muzycy – Karol Kozłowski 
(tenor) i Jolanta Pawlik (fortepian), którzy wykonają pieśni Żeleńskiego i Schuberta.  
Ta dwójka artystów ma osiągnięcia w dziedzinie kameralistyki wokalnej: ich płyta „Franz 
Schubert – Die Schöne Müllerin”, została nominowana w tym roku do „Fryderyka” 
oraz otrzymała wyróżnienie miesięcznika „Hi-Fi i Muzyka” jako płyta roku 2012. Karol 
Kozłowski od 2009 roku śpiewa w Operze Narodowej w Warszawie; jest także związany 
z „Capellą Cracoviensis” jako wykonawca solistycznych partii wokalnych w repertuarze 
XVII- i XVIII-wiecznym.

Koncerty grodkowickie mają za zadanie zwrócić uwagę na osobę i twórczość uznanego 
w środowisku muzycznym kompozytora pochodzącego z Grodkowic, wciąż jednak mało 
znanego lokalnej społeczności. Władysław Żeleński spędził tu młodość a po wyjeździe 
najpierw na studia do Pragi, a potem do Warszawy i Krakowa, często wracał w te strony, 
mimo tragicznych wspomnień związanych z zamordowaniem ojca przez chłopów w czasie 
rabacji galicyjskiej. Podczas jednego z pobytów w niedalekiej Cichawie, u swego brata, 
skomponował pierwszy akt opery „Konrad Wallenrod”. Także kilka listów – jego oraz żony 
Wandy, adresowanych jest z Grodkowic i Cichawy, gdzie zatrzymywali się u rodziny.

Organizacja, kierownictwo artystyczne i prowadzenie:  
MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE 

Współorganizacja:  
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN GRODKOWICE, GMINA KŁAJ

Patronat honorowy:  
ZBIGNIEW STRĄCZEK - Wójt Gminy Kłaj   

Patronat medialny:  
TVP Kraków, Radio Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego, Internetowy Serwis 
„Bochnianin”

MUZYKA W PAŁACU 
ŻELEŃSKICH 2013

(koncert II)

W niedzielę 23 czerwca o godz. 18.00 
w pałacyku w Grodkowicach 

odbędzie się koncert 

pt. „WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI, 
WIELKI KOMPOZYTOR Z NASZYCH STRON”, 

poświęcony promocji twórczości tego narodowego kompozytora. 

Wyrazy  
głębokiego współczucia  

i słowa otuchy 
z powodu śmierci Syna

dla Kazimiery Wojas

Zarząd i członkowie  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Zapraszamy 
na kompleks  
lekkoatle-
tyczny
Wszystkich mieszkańców gminy 
zapraszamy do korzystania z 
wielofunkcyjnego boiska oraz 
bieżni na kompleksie lekkoatle-
tycznym im. Zdzisława Bąka przy 
ZSO w Kłaju. 

lucyna dudziaK

dyreKtOr zSO w KłaJu 

od poniedziałku do piątku: 16.00 
- 20.00
soboty oraz niedziele: 12.00 - 
20.00.

Boisko nie jest udostępniane w 
czasie niesprzyjających warunków 
pogodowych np. deszczu, burzy. 
 
Wejście pojedynczych osób lub 
grup na teren kompleksu należy 
zgłosić do osoby pełniącej w da-
nym dniu dyżur. 

Zainteresowani korzystaniem z 
kompleksu w innych godzinach 
proszeni są o kontakt pod nr tel. 
12 284 11 76.

29 -30 czerwca 
Świętujemy jubileuszowe 

XV Dni Szarowa 2013

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

CO,  GDZIE,  K IEDY
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Spotkania z 
Mieszkańca-
mi
Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj 
serdecznie zaprasza Mieszkańców na 
zebrania wiejskie o godzinie 19.00 w 
Domach Kultury z wyjątkiem:  
 
- Grodkowic, gdzie spotkanie odbędzie 
się w Szkole Podstawowej,  
- Kłaja, gdzie miejscem zebrania będzie 
sala widowiskowa Urzędu Gminy 
 
   
21.05.20013r. (wtorek)  – Grodkowice
22.05.20013r. (środa)  – Brzezie
23.05.20013r. (czwartek)  – Łężkowice
24.05.20013r. (piątek)– Targowisko
27.05.20013r. (poniedziałek) – Gruszki
28.05.20013r. (wtorek) – Szarów
29.05.20013r. (środa)– Łysokanie
03.06.20013r. (poniedziałek) – Kłaj
07.06.20013r. (piątek) – Dąbrowa

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w wydarzeniach kulturalno-sportowych 
organizowanych na terenie gminy Kłaj.  

Na stronie Urzędu Gminy w Kłaju znajdu-
je się kalendarz imprez, dzięki któremu 
możesz być na bieżąco  z informacjami  

o tym co dzieje się w naszej gminie.  
 

Zapraszamy! 

  Kalendarz  
     wydarzeń 

CO,  GDZIE,  K IEDY

1 czerwca 2013 r.  
w związku z organizacją Gminnego Dnia Dziecka,  

Biegu Rodzinnego i przejazdu rolkarzy,   
ul. Płachcińskiego na odcinku od ronda do Przedszkola  

od 11.00 -18.00 będzie wyłączona z ruchu.  
Chwilowe utrudnienia w ruchu wystąpią także  

na ul. Kolejowej oraz Gradobici w godzinach 11.00 do 13.00. 

Wszystkich mieszkańców uprasza się  
o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zwracamy się także z prośbą o zwrócenie uwagi na to, aby  
zabezpieczyć posesje mieszkalne tak, by psy nie miały  

możliwości swobodnego ich opuszczania.

Dziękujemy za wyrozumiałość,  
a za utrudnienia przepraszamy. 

Organizatorzy 

Apel do mieszkańców! 
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