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Sponsor nagrody głównej, roweru: 
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji Ogólnopolska 
Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
Spółdzielnia Handlowo – Usługowa „SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA” w Kłaju 
MIX Sklep Spożywczo Przemysłowy, Dorota Chojnicka 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KŁAJA 
Parkiety – KOSIŃSKI  Najlepsze Podłogi 
Drukarnia PROFIT MEDIA – Sławomir Trzósło -Bochnia 
Kwiaciarnia „MAK” Dorota Szczudło 
„TWOJA APTEKA” S.C. Katarzyna Zębala, Joanna Janusz 
Przedsiębiorstwo Prywatne COLDMARK Marek Leśniowski 
Firma TRANS-MAR, Aneta i Mariusz Wajda 
Małopolski Bank Spółdzielczy Wieliczka oddział w Kłaju 
Justyna Ułan – Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Uroda” – Kłaj 
Sklep odzieżowy JUSTI TRENDS, Barbara Dańda Kłaj 651 
F.H.U NA CZAS – Firma Transportowa – Anna Siemdaj Kłaj 791 
TROKOS-BIS  Market Point, Józef Trojański 
KONWEKTOR Sp. z o o Waldemar Gądek – Fabryka urządzeń 
wentylacyjno-kanalizacyjnych z Lipna Filia w Niepołomicach 

Patronat medialny:
Panorama Powiatu Wielickiego
Kurier Wielicki 

Partnerzy:
Decathlon 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju

SPONSORZY:SPONSORZY:

Najpierw wystartowała grupa rolkarzy. Na jej czele stanęli 
profesjonalni rolkarze z krakowskiego klubu KKSW KRAK 
ROLLERBLADE. Mieszkańcy na rolkach mogli również 
zobaczyć swojego wójta.  – Rolki to też moja pasja. Choć 
jeżdżę od niedawna wyznaczoną trasę przejechałem bez 
problemu. Swoim przykładem chciałem zachęcić do rekreacji 
na świeżym powietrzu - mówił Zbigniew Strączek.
Ale za nim na asfalt wybiegli ludzie, pełni energii i chęci 
zrobienia czegoś zdrowego i oryginalnego Magdalena 
i Krzysztof Kutrzebowie poprowadzili wspólną rozgrzewkę. 
Wigoru startującym dodawał również prowadzący imprezę 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja Stanisław Cebeńko.  
  
Na mecie przed Zespołem Szkól Ogólnokształcących na 
uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji. 
Kilkudziesięciu przedszkolaków wystartowało w biegu 
dedykowanym wyłącznie im.  Baletnice ze Studia Baletu 
i Gimnastyki Artystycznej zachwyciły sportową prezentacją 
baletu. Publiczność oklaskiwała mistrzowski pokaz karate 
w wykonaniu młodych karateków pod wodzą Rafała Wajdy 
oraz pokazową jazdę na rolkach w wykonaniu członków 
KKSW KRAK ROLLERBLADE. Wytchnieniem pomiędzy 
sportowymi prezentacjami był koncert muzyki rosyjskiej 
zespołu CeDeeŁKa. 
Natomiast najmłodsi wraz z rodzicami mogli puścić wodze 
fantazji w konkursie plastycznym „Postaw na rodzinę” .

Atrakcją programu było również wręczenie statuetek 
Pozytywnie Zakręconym na Sportowo. Nietypowe 
wyróżnienie za całokształt działalności i osobowość 
otrzymali: członkowie KKSW KRAK ROLLERBLADE Renata 
i Henryk Olszowscy, wicemistrz świata karate Rafał Wajda, 
trener piłki ręcznej Krzysztof Kutrzeba, prezes UKS Sprinter 
Czesław Zaręba. 

W sumie wśród uczestników imprezy organizatorzy rozdali 
24 puchary i kilkadziesiąt nagród. Szczęśliwym posiadaczem 
głównej nagrody – roweru - rozlosowanej pośród wszystkich 
startujących w I Biegu Rodzinnym został Kamil Chmielek. 

Wyscig, 
Rozbiegana gmina

JUSTYNA WALIGÓRA 

Mali, więksi i ci całkiem dorośli w sumie blisko 200 uczestników wystartowało 4 czerwca w I Biegu Rodzinnym po Kłaju. 
Dystans, jaki zawodnicy mieli do pokonania wynosił 3,7 km. Biegowi towarzyszyła unikalna atmosfera, pełna energii 
i pozytywnych emocji zarówno po stronie startujących jak i dopingujących. Oryginalny sposób świętowania Dnia Dziecka 
zaproponował wójt Zbigniew Strączek i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wielkie dzięki za uczestnictwo! 

Życzymy, aby echo i wspomnienie I Biegu Rodzinnego dodawało 
nam energii podczas kolejnych startów. 

jakiego 
jeszcze 
nie było
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Z mieszkańcami 
o kanalizacji
JUSTYNA WALIGÓRA

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało 
naszemu krajowi szanse na pozyskanie 
zewnętrznych środków na sfinansowanie 
strategicznych inwestycji podnoszących 
poziom rozwoju kraju i życia obywateli. 
Jednym z najważniejszych projektów 
realizowanych przez gminę Kłaj 
współfinansowanych przez kraje 
Wspólnoty jest budowa kanalizacji 
sanitarnej. 

Aktualnie opracowywany jest projekt sieci dla 
Targowiska. Po zakończeniu planowanej 
inwestycji miejscowość byłaby w całości 
objęta siecią kanalizacyjną. Wójt Zbigniew 
Strączek podczas spotkań z mieszkańcami 
przekonuje, jak ważne jest partnerskie 
współdziałanie pomiędzy samorządową 
administracją a beneficjentami projektu.  
Od tego bowiem zależy ostateczny sukces 
spożytkowania unijnych środków.  

Spotkanie Rad Sołeckich

Jest zamiar 
powołania 
nowego 
stowarzyszenia 
JUSTYNA WALIGÓRA

3 czerwca miało miejsce spotkanie władz 
gminy z sołtysami i Radami Sołeckimi 
wszystkich miejscowości. 

Po stronie władz gminy w spotkaniu wzięli udział: 
przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Buczek, wójt 
Zbigniew Strączek oraz sekretarz Zbigniew Fic. – 
Proponujemy organizowanie tego typu spotkania 
raz na kwartał. Państwo jesteście najbliżej 
mieszkańców, najlepiej znacie ich potrzeby 

i oczekiwania. Wasze spostrzeżenia są cenne 
w procesie poprawiania komfortu życia lokalnych 
społeczności. To właśnie Was, jako jedną 
z pierwszych grup chcielibyśmy prosić o opinie, 
co do planowanych zadań. Spotkania wszystkich 
członków Rad Sołeckich będą dobrą platformą 
do integracji poszczególnych wsi. Niewątpliwie 
sprzyjałoby temu również powołanie wspólnego 
stowarzyszenia. Poprzez taką organizację 
mieszkańcy mogliby aktywnie działać na rzecz 

30 maja gospodarz gminy spotkał się 
w terenie z mieszańcami Targowiska. 
Ustalenia dotyczyły możliwości podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej  nieruchomości 
położonych w obrębie ulicy Południowej 
i Północnej. W spotkaniu uczestniczyli 
również sekretarz Zbigniew Fic, inspektor 
ds. inwestycji Leszek Makowiecki, sołtys 
Targowiska Mieczysław Piwowar oraz 
zainteresowani sprawą mieszkańcy wsi. 

Na dzień dzisiejszy pięć, sześć domów nie 
ma możliwości podłączenia się do kanalizacji. 
Część właścicieli nieruchomości nie wyraża 
zgody na wykonanie instalacji przez teren ich 
posesji.    

Uzgodnienia wokół budowy kanalizacji 
w Targowisku trwają od początku roku. 
Majowe spotkanie było kolejnym, podczas 
którego wójt Strączek próbował przekonać 
mieszkańców do wykorzystania 
niepowtarzalnej szansy realizacji budowy 
kanalizacji z pieniędzy unijnych. Projektanci 
zaangażowani w przygotowanie projektu  
przedstawili do tej pory kilka wariantów jej 
przebiegu. Niestety żaden w pełni nie uzyskał 
zgody niektórych właścicieli posesji.  

- Mediacje z mieszkańcami są bardzo 
trudne. Osoby, które nie wyrażają zgody na 
przejście linii kanalizacyjnej przez ich posesję, 
same mają możliwość podłączenia się do 
instalacji. Szukamy nowych rozwiązań, 
zadowalających wszystkich potencjalnych 
użytkowników sieci. Jeżeli nie uda się 
wypracować alternatywnego rozwiązania te 
pięć domów nie będzie miało dostępu do 
kanalizacji. Sprawa jest tym bardziej pilna, 
ponieważ opracowujące plan inwestycji 
krakowskie biuro projektowe  mkmPERFEKT 
chce zakończyć prace – mówi wójt Strączek.

– Podobna sytuacja z wykonaniem 

inwestycji jest wzdłuż drogi nr 75. Tam też 
część z mieszkańców nie zgodziła się na 
przeprowadzenie kanalizacji przez swoją 
posesję. Skutek jest taki, że gmina musiała 
wykonać aż cztery przejścia przez drogę 
krajową, co znacząco podwyższy koszt 
inwestycji – zaznacza inspektor ds. inwestycji 
Leszek Makowiecki. – Natomiast budowa 
kanalizacji przy krajowej 75 ma strategiczne 
znaczenie ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo terenów inwestycyjnych  – 
podkreśla sekretarz gminy Zbigniew Fic. 
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Okiem zawodnika
MICHAŁ MORAWSKI

Dziesięć minut do dziesiątej, rolkarze są już gotowi do startu. 
Niektórzy z nich to prawdziwi wirtuozi jazdy na rolkach. Oglądam 
ich start ciesząc się, że nie będą mnie mijać po drodze i tak mam 
wystarczająco dużo stresu. Zaraz czas na biegaczy, jeszcze tylko 
krótka rozgrzewka. Zebrało się sporo osób. To dobrze, choć 
z drugiej strony mniejsza szansa na rower. No nic, nagrody to 
tylko dodatek, liczy się zabawa a wiadomo, że w grupie raźniej.

Dochodzi dziesiąta ustawiamy się na drodze, odliczanie od dziesięciu 
i ruszamy. Pistolet nie wystrzelił, ale też nikt jakoś specjalnie na ten 
sygnał nie czekał.

Ruszamy
Pierwszy kilometr, wszyscy jeszcze pełni sił. Ja z kumplami staramy się 
nie forsować tempa, ale byli i tacy, co popędzili niczym wiatr.
– Spokojnie – mówię – za chwile spuchną i wtedy sobie ich elegancko 
wyminiemy – później okaże się, że większość z nich zobaczę dopiero 
na mecie, ale odrobina motywacji nie zaszkodzi a może pomóc. Ludzie 
wyglądają z domów na nasz peleton. Ktoś krzyczy „dawaj Maciek” – 
wprawdzie to nie moje imię, ale też daje ile fabryka dała. Motywacja! 
Mamy przed sobą drogę do przebycia.

Biegniemy
Drugi kilometr. Słońce niepodzielnie panuje na niebie. Nawet 
najmniejsza chmurka nie ma zamiaru nam pomóc. Jest gorąco. Przy 
zakręcie na ulicę Słoneczną stoi grupka rowerzystów. Już wtedy 
musieliśmy marnie wyglądać, bo gdy przebiegamy obok słyszymy 
doping i oklaski. To miłe, przyspieszamy odrobinę żeby pokazać, że 
tanio skóry nie sprzedamy. Biegniemy.

Trzeci kilometr. Sił coraz mniej, zastanawiam się, dlaczego? 
Wieczorami bez większych problemów przebiegam 4.5 kilometra 
a teraz już po dwóch biegnę bardziej siłą woli niż nogami. To przez 
upał i o wiele szybsze tempo. Mimo prób jego kontrolowania nic na 
to nie mogę poradzić, po prostu włącza mi się jakiś psi instynkt i gdy 
widzę, że ktoś mi ucieka gonię go. Jest już bliżej niż dalej do końca 
w dole przy skrzyżowaniu robią zdjęcia a tu włosy takie potargane 
wiatrem... Wytrzymać. Nie narobić sobie wstydu, skończyć, co się 
zaczęło. Już blisko.

Biegniemy
Ostatni kilometr. Już nic się nie liczy, zbliżający się egzamin, praca, 
obowiązki nawet ten upragniony rower, który czeka by go wylosować. 
Wszystko to kryje się gdzieś z tyłu głowy. Przed nami droga. Liczy się 
tylko bieg i równy oddech, wdech – wydech, wdech – wydech. Teraz 
ciałem rządzi rytm biegu, on przejmuje kontrolę. Jest już o wiele za 
późno by się poddać można jedynie dobiec do końca. Ostatnia prosta. 
Pod górę. Organizatorzy nie mają litości. Ale już słyszę muzykę, już 
widzę metę. To tu, udało się.

Dobiegliśmy
Jeszcze na końcu ktoś chce ode mnie kartkę potrzebną do losowania. 
Bierzcie, co chcecie darujcie tylko życie... i wodę. Nie chcieli wiele, 
zabrali jedynie kartkę i rzeczywiście dali wody do tego jeszcze 
pomarańcza, i pamiątkowy medal. Na podium nie trafiłem za wysokie 
progi, ale przyjdzie kolejny rok a ja będę w formie.

Pobiegnę.

JUSTYNA WALIGÓRA

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali 
o wysokości wynagrodzenia wójta gminy Zbigniewa 
Strączka.

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 
z 22 marca 1990 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych zmiana wynagrodzenia 
miesięcznego przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie zasadnicze:
dotychczasowe – 4.200,00 zł
uchwalone – 4.500,00 zł

2. Dodatek funkcyjny:
dotychczasowy – 1.200,00 zł
uchwalony – 1.900,00 zł

3. Dodatek specjalny:
dotychczasowy – 20%
uchwalony – 30%

Przed podwyżką pensja wójta gminy Kłaj wynosiła 6 600,00 zł 
brutto. Wniosek dotyczący zwiększenia płacy gospodarza 
gminy radni uzasadnili wykonywaniem obowiązków bez 
pomocy zastępcy, znacząco niższym wynagrodzeniem od 
pozostałych samorządowców z powiatu wielickiego. Wskazano 
również na ekonomiczne uzasadnienie, czyli niższe pobory 
obecnego wójta i sekretarza w stosunku od swoich 
poprzedników. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 
8 radnych. Przeciwko było 4, a od głosu wstrzymało się 3. 

31 maja  radni zdecydowali również o zarządzeniu wyboru 
sołtysa w Dąbrowie. Przypomnijmy w lutym tego roku podczas 
ostatnich wyborów sołtysów tylko w Dąbrowie nie zgłosił się 
żaden kandydat do objęcia tej funkcji. „Uzupełniające” wybory 
w sołectwie zaplanowano na 17 lipca.

Poza tym radni upoważnili kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłaju do prowadzenia indywidualnych 
spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej na rzecz 
uczniów zamieszkujących na terenie gminy. Na pomoc mogą 
liczyć osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie 
przekracza kwoty 351,00 zł netto. Przed nowelizacją ustawy 
o systemie oświaty udzielaniem tzw. stypendiów socjalnych 
z upoważnienia wójta gminy zajmował się dyrektor Gminnego 
Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.   

Miło nam również poinformować, że Rada Gminy 
zdecydowała, że  Rok 2012 będzie Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 750-lecia istnienia Kłaja. Wójt Zbigniew Strączek 
uzyskał upoważnienie do powołania Komitetu 
Organizacyjnego oraz przewodniczenia jego pracy.  

VII Sesja 
Rady Gminy

rozwoju gminy,  a także skutecznie pozyskiwać 
środki zewnętrzne – mówił podczas spotkania 
wójt Strączek. 

Wszyscy sołtysi obecni na spotkaniu oraz 
wielu członków poszczególnych Rad wyraziło 
akceptację dla tej samorządowej propozycji. 
W myśl podjętych ustaleń na najbliższym 
spotkaniu sołtysów, mieliby oni przedstawić 
mieszkańców z każdej miejscowości chętnych 
do pracy w ramach stowarzyszenia.

Podziękowanie

Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Targowisku składa 
podziękowanie sponsorom dzięki którym 

możliwe było zorganizowanie Dnia Dziecka 
w naszej szkole. Uzyskane pieniądze w 

całości przeznaczone zostały na poczęstunek, 
napoje i słodycze dla 2S0 dzieci ze szkoły 

i przedszkola.
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Z mieszkańcami 
o kanalizacji
JUSTYNA WALIGÓRA

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało 
naszemu krajowi szanse na pozyskanie 
zewnętrznych środków na sfinansowanie 
strategicznych inwestycji podnoszących 
poziom rozwoju kraju i życia obywateli. 
Jednym z najważniejszych projektów 
realizowanych przez gminę Kłaj 
współfinansowanych przez kraje 
Wspólnoty jest budowa kanalizacji 
sanitarnej. 

Aktualnie opracowywany jest projekt sieci dla 
Targowiska. Po zakończeniu planowanej 
inwestycji miejscowość byłaby w całości 
objęta siecią kanalizacyjną. Wójt Zbigniew 
Strączek podczas spotkań z mieszkańcami 
przekonuje, jak ważne jest partnerskie 
współdziałanie pomiędzy samorządową 
administracją a beneficjentami projektu.  
Od tego bowiem zależy ostateczny sukces 
spożytkowania unijnych środków.  

Spotkanie Rad Sołeckich

Jest zamiar 
powołania 
nowego 
stowarzyszenia 
JUSTYNA WALIGÓRA

3 czerwca miało miejsce spotkanie władz 
gminy z sołtysami i Radami Sołeckimi 
wszystkich miejscowości. 

Po stronie władz gminy w spotkaniu wzięli udział: 
przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Buczek, wójt 
Zbigniew Strączek oraz sekretarz Zbigniew Fic. – 
Proponujemy organizowanie tego typu spotkania 
raz na kwartał. Państwo jesteście najbliżej 
mieszkańców, najlepiej znacie ich potrzeby 

i oczekiwania. Wasze spostrzeżenia są cenne 
w procesie poprawiania komfortu życia lokalnych 
społeczności. To właśnie Was, jako jedną 
z pierwszych grup chcielibyśmy prosić o opinie, 
co do planowanych zadań. Spotkania wszystkich 
członków Rad Sołeckich będą dobrą platformą 
do integracji poszczególnych wsi. Niewątpliwie 
sprzyjałoby temu również powołanie wspólnego 
stowarzyszenia. Poprzez taką organizację 
mieszkańcy mogliby aktywnie działać na rzecz 

30 maja gospodarz gminy spotkał się 
w terenie z mieszańcami Targowiska. 
Ustalenia dotyczyły możliwości podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej  nieruchomości 
położonych w obrębie ulicy Południowej 
i Północnej. W spotkaniu uczestniczyli 
również sekretarz Zbigniew Fic, inspektor 
ds. inwestycji Leszek Makowiecki, sołtys 
Targowiska Mieczysław Piwowar oraz 
zainteresowani sprawą mieszkańcy wsi. 

Na dzień dzisiejszy pięć, sześć domów nie 
ma możliwości podłączenia się do kanalizacji. 
Część właścicieli nieruchomości nie wyraża 
zgody na wykonanie instalacji przez teren ich 
posesji.    

Uzgodnienia wokół budowy kanalizacji 
w Targowisku trwają od początku roku. 
Majowe spotkanie było kolejnym, podczas 
którego wójt Strączek próbował przekonać 
mieszkańców do wykorzystania 
niepowtarzalnej szansy realizacji budowy 
kanalizacji z pieniędzy unijnych. Projektanci 
zaangażowani w przygotowanie projektu  
przedstawili do tej pory kilka wariantów jej 
przebiegu. Niestety żaden w pełni nie uzyskał 
zgody niektórych właścicieli posesji.  

- Mediacje z mieszkańcami są bardzo 
trudne. Osoby, które nie wyrażają zgody na 
przejście linii kanalizacyjnej przez ich posesję, 
same mają możliwość podłączenia się do 
instalacji. Szukamy nowych rozwiązań, 
zadowalających wszystkich potencjalnych 
użytkowników sieci. Jeżeli nie uda się 
wypracować alternatywnego rozwiązania te 
pięć domów nie będzie miało dostępu do 
kanalizacji. Sprawa jest tym bardziej pilna, 
ponieważ opracowujące plan inwestycji 
krakowskie biuro projektowe  mkmPERFEKT 
chce zakończyć prace – mówi wójt Strączek.

– Podobna sytuacja z wykonaniem 

inwestycji jest wzdłuż drogi nr 75. Tam też 
część z mieszkańców nie zgodziła się na 
przeprowadzenie kanalizacji przez swoją 
posesję. Skutek jest taki, że gmina musiała 
wykonać aż cztery przejścia przez drogę 
krajową, co znacząco podwyższy koszt 
inwestycji – zaznacza inspektor ds. inwestycji 
Leszek Makowiecki. – Natomiast budowa 
kanalizacji przy krajowej 75 ma strategiczne 
znaczenie ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo terenów inwestycyjnych  – 
podkreśla sekretarz gminy Zbigniew Fic. 
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Okiem zawodnika
MICHAŁ MORAWSKI

Dziesięć minut do dziesiątej, rolkarze są już gotowi do startu. 
Niektórzy z nich to prawdziwi wirtuozi jazdy na rolkach. Oglądam 
ich start ciesząc się, że nie będą mnie mijać po drodze i tak mam 
wystarczająco dużo stresu. Zaraz czas na biegaczy, jeszcze tylko 
krótka rozgrzewka. Zebrało się sporo osób. To dobrze, choć 
z drugiej strony mniejsza szansa na rower. No nic, nagrody to 
tylko dodatek, liczy się zabawa a wiadomo, że w grupie raźniej.

Dochodzi dziesiąta ustawiamy się na drodze, odliczanie od dziesięciu 
i ruszamy. Pistolet nie wystrzelił, ale też nikt jakoś specjalnie na ten 
sygnał nie czekał.

Ruszamy
Pierwszy kilometr, wszyscy jeszcze pełni sił. Ja z kumplami staramy się 
nie forsować tempa, ale byli i tacy, co popędzili niczym wiatr.
– Spokojnie – mówię – za chwile spuchną i wtedy sobie ich elegancko 
wyminiemy – później okaże się, że większość z nich zobaczę dopiero 
na mecie, ale odrobina motywacji nie zaszkodzi a może pomóc. Ludzie 
wyglądają z domów na nasz peleton. Ktoś krzyczy „dawaj Maciek” – 
wprawdzie to nie moje imię, ale też daje ile fabryka dała. Motywacja! 
Mamy przed sobą drogę do przebycia.

Biegniemy
Drugi kilometr. Słońce niepodzielnie panuje na niebie. Nawet 
najmniejsza chmurka nie ma zamiaru nam pomóc. Jest gorąco. Przy 
zakręcie na ulicę Słoneczną stoi grupka rowerzystów. Już wtedy 
musieliśmy marnie wyglądać, bo gdy przebiegamy obok słyszymy 
doping i oklaski. To miłe, przyspieszamy odrobinę żeby pokazać, że 
tanio skóry nie sprzedamy. Biegniemy.

Trzeci kilometr. Sił coraz mniej, zastanawiam się, dlaczego? 
Wieczorami bez większych problemów przebiegam 4.5 kilometra 
a teraz już po dwóch biegnę bardziej siłą woli niż nogami. To przez 
upał i o wiele szybsze tempo. Mimo prób jego kontrolowania nic na 
to nie mogę poradzić, po prostu włącza mi się jakiś psi instynkt i gdy 
widzę, że ktoś mi ucieka gonię go. Jest już bliżej niż dalej do końca 
w dole przy skrzyżowaniu robią zdjęcia a tu włosy takie potargane 
wiatrem... Wytrzymać. Nie narobić sobie wstydu, skończyć, co się 
zaczęło. Już blisko.

Biegniemy
Ostatni kilometr. Już nic się nie liczy, zbliżający się egzamin, praca, 
obowiązki nawet ten upragniony rower, który czeka by go wylosować. 
Wszystko to kryje się gdzieś z tyłu głowy. Przed nami droga. Liczy się 
tylko bieg i równy oddech, wdech – wydech, wdech – wydech. Teraz 
ciałem rządzi rytm biegu, on przejmuje kontrolę. Jest już o wiele za 
późno by się poddać można jedynie dobiec do końca. Ostatnia prosta. 
Pod górę. Organizatorzy nie mają litości. Ale już słyszę muzykę, już 
widzę metę. To tu, udało się.

Dobiegliśmy
Jeszcze na końcu ktoś chce ode mnie kartkę potrzebną do losowania. 
Bierzcie, co chcecie darujcie tylko życie... i wodę. Nie chcieli wiele, 
zabrali jedynie kartkę i rzeczywiście dali wody do tego jeszcze 
pomarańcza, i pamiątkowy medal. Na podium nie trafiłem za wysokie 
progi, ale przyjdzie kolejny rok a ja będę w formie.

Pobiegnę.

JUSTYNA WALIGÓRA

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali 
o wysokości wynagrodzenia wójta gminy Zbigniewa 
Strączka.

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 
z 22 marca 1990 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych zmiana wynagrodzenia 
miesięcznego przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie zasadnicze:
dotychczasowe – 4.200,00 zł
uchwalone – 4.500,00 zł

2. Dodatek funkcyjny:
dotychczasowy – 1.200,00 zł
uchwalony – 1.900,00 zł

3. Dodatek specjalny:
dotychczasowy – 20%
uchwalony – 30%

Przed podwyżką pensja wójta gminy Kłaj wynosiła 6 600,00 zł 
brutto. Wniosek dotyczący zwiększenia płacy gospodarza 
gminy radni uzasadnili wykonywaniem obowiązków bez 
pomocy zastępcy, znacząco niższym wynagrodzeniem od 
pozostałych samorządowców z powiatu wielickiego. Wskazano 
również na ekonomiczne uzasadnienie, czyli niższe pobory 
obecnego wójta i sekretarza w stosunku od swoich 
poprzedników. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 
8 radnych. Przeciwko było 4, a od głosu wstrzymało się 3. 

31 maja  radni zdecydowali również o zarządzeniu wyboru 
sołtysa w Dąbrowie. Przypomnijmy w lutym tego roku podczas 
ostatnich wyborów sołtysów tylko w Dąbrowie nie zgłosił się 
żaden kandydat do objęcia tej funkcji. „Uzupełniające” wybory 
w sołectwie zaplanowano na 17 lipca.

Poza tym radni upoważnili kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłaju do prowadzenia indywidualnych 
spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej na rzecz 
uczniów zamieszkujących na terenie gminy. Na pomoc mogą 
liczyć osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie 
przekracza kwoty 351,00 zł netto. Przed nowelizacją ustawy 
o systemie oświaty udzielaniem tzw. stypendiów socjalnych 
z upoważnienia wójta gminy zajmował się dyrektor Gminnego 
Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.   

Miło nam również poinformować, że Rada Gminy 
zdecydowała, że  Rok 2012 będzie Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 750-lecia istnienia Kłaja. Wójt Zbigniew Strączek 
uzyskał upoważnienie do powołania Komitetu 
Organizacyjnego oraz przewodniczenia jego pracy.  

VII Sesja 
Rady Gminy

rozwoju gminy,  a także skutecznie pozyskiwać 
środki zewnętrzne – mówił podczas spotkania 
wójt Strączek. 

Wszyscy sołtysi obecni na spotkaniu oraz 
wielu członków poszczególnych Rad wyraziło 
akceptację dla tej samorządowej propozycji. 
W myśl podjętych ustaleń na najbliższym 
spotkaniu sołtysów, mieliby oni przedstawić 
mieszkańców z każdej miejscowości chętnych 
do pracy w ramach stowarzyszenia.

Podziękowanie

Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Targowisku składa 
podziękowanie sponsorom dzięki którym 

możliwe było zorganizowanie Dnia Dziecka 
w naszej szkole. Uzyskane pieniądze w 

całości przeznaczone zostały na poczęstunek, 
napoje i słodycze dla 2S0 dzieci ze szkoły 

i przedszkola.
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Plac zabaw – prezent na Dzień Dziecka
MIECZYSŁAW PIWOWAR
SOŁTYS TARGOWISKA

Dzieci z Targowiska otrzymały od Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko piękny 
prezent w postaci placu zabaw przy boisku sportowym.

JUSTYNA WALIGÓRA

Cztery placówki oświatowe w Kłaju, Szarowie, Grodkowicach i Targowisku na pięć w całej 
Małopolsce mają możliwość organizacji szkoleń przeciwpożarowych z najlepszymi specjalistami 
w tej dziedzinie, czyli kadrą Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
Społeczność tych szkół zmierzyła się z bardzo realistyczną symulacją warunków stanu 
kryzysowego. W próbnej akcji ratowniczej w Szarowie obok aspirantów z Krakowa wzięli również 
udział kadeci z Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.
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Nowy wymiar 
rehabilitacji i relaksacji 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy 
Rower treningowy, bieżnia, masażer – to tylko część wyposażenia właśnie oddanej do 
użytku sali rehabilitacyjno-relaksacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Brzeziu. Pomieszczenie przeznaczone dla podopiecznych Domu wyremontowano 
i wyposażono w ramach projektu „Stawiam na Siebie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską. 

Justyna Waligóra

– Troszczymy się o podnoszenie sprawności 
fizycznej naszych podopiecznych. 
Profesjonalnie przygotowane i wyposażone 
miejsce daje sposobność  wytchnienia, relaksu, 
zaczerpnięcia sił na następny dzień – mówiła 
kierownik Domu Ewelina Makowiecka-Sieńko.

W uroczystości otwarcia Sali uczestniczył 
wójt Zbigniew Strączek, samorządowcy 
z sąsiednich gmin, sołtysi, pracownicy sektora 
oświaty, pomocy społecznej oraz terapeuci, 
podopieczni i ich bliscy oraz współpracownicy 
ŚDS. Symbolicznego otwarcia i przecięcia 
wstęgi dokonała prezes prowadzącego 
środowiskową placówkę Stowarzyszenia 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Janina 
Pucharska.

W ramach unijnego projektu ośrodek 
pozyskał również platformę przyschodową. 
Konstrukcja warta 80 tys. zł umożliwia osobom 
niepełnosprawnym komunikację pomiędzy 
parterem a piętrem budynku. Urządzenie jest 
przystosowane do przenoszenia maksymalnie 
225 – kilowych obciążeń. – Platforma z racji 
barier architektonicznych była bardzo 
potrzebna – podkreśla Ewelina Makowiecka – 
Sieńko.   

Na bogate wyposażenie sali rehabilitacyjnej 
składają się m.in.: drabinki gimnastyczne, 
materace do gimnastyki korekcyjnej, piłki do 
masażu, mata, piłki gimnastyczne, rękawice 
bokserskie, worek treningowy, zestaw taśm 
pilates, hantle, karimaty, wioślarz, rower 
treningowy, masażer, bieżnia, mata masująca, 
pufy rehabilitacyjne. 

Wyremontowane pomieszczenia 
wyposażono również z myślą o organizacji 
zajęć wyciszająco – relaksacyjnych. Uczestnicy 
tych zajęć będą mieli możliwość odreagowania 
negatywnych emocji, wyzwolenia potrzeby 
ekspresji, obniżenia poziomu lęku czy 

wzmożonego napięcia mięśniowego.  
Odpowiednie ćwiczenia w połączeniu 
z  relaksacyjnymi elementami wnętrza będą 
sprzyjać poprawie samopoczucia, 
wzmocnieniu własnej wartości i wewnętrznej 
siły oraz redukcji zmęczenia.

Kolejny etap realizacji unijnego projektu był 
świetną okazją do złożenia podziękowań 
pracownikom Domu. – Lata wspólnego bycia 
razem na dobre i na złe dowodzą, iż udało się 
Pani stworzyć „Dom”, który promieniuje 
ciepłem, życzliwością i rodzinną atmosferą – to 
słowa, jakie skierowała prezes Stowarzyszenia 
Dobro Dziecka Janina Pucharska do kierownik 
Domu Eweliny Makowieckiej-Sieńko.

Pamiątkowe dyplomy otrzymały również – 
Teresa Chmielek, Kamila Skrzypek, Monika 
Janioł, Angelika Mleczko, Edyta Sieńko, Monika 
Kowal, Edyta Krzeczowska, Dorota Durbas. 

?Pytanie
do Wójta

Gmina zyska, czy straci?

Gmina uzyskała unijne 
dofinansowanie na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kłaju oraz 
kolektora kanalizacyjnego dla 
Grodkowic, Targowiska i Łysokań.  
Zadanie wyceniono na 5,600 mln 
zł. Podczas przetargu wyłoniono 
wykonawcę inwestycji, który 
zaproponował cenę 3,207 mln zł. 
Czy oznacza to stratę części 
unijnego dofinansowania?

Szacowana wartość budowy 
kanalizacji sanitarnej w Kłaju oraz 
kolektora kanalizacyjnego dla 
Grodkowic, Targowiska i Łysokań 
według kosztorysu inwestorskiego 
wynosiła 5,659 mln zł. Na podstawie 
umowy z dnia 24 marca 2010 roku 
zawartej z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich miało wynieść 40,1% 
całkowitego kosztu zadania. 
Pozostała część, czyli 59,9 % 
z całkowitej wartości zadania miała 
pochodzić z budżetu gminy. 
W związku z tym niższy całkowity 
koszt realizacji zadania daje niższe 
zaangażowanie po stronie 
gminnych środków. Zwycięzcą 
przetargu została tarnowska spółka 
ABM Solid, oferująca cenę 
3,207 mln zł. 

Reasumując budowa sieci sanitarnej 
za kwotę 3,207 mln zł pozwala 
zaoszczędzić samorządowi około 
1,400 mln zł w stosunku do 
pierwotnej wyceny na 5,600 mln zł. 
Czyli nie straciła o zaoszczędziła.

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

Akcja Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej z Krakowa 

Akcja Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej z Krakowa 

Ewakuacja uczniów 

Ukraińscy i polscy ratownicy z powołanego pięć lat 
temu Zespołu ds. Taktyki Działań Gaśniczych 
w ramach wymiany doświadczeń wspólnie 
odbywają szkolenia i doskonalą swoje umiejętności. 

W każdej ze szkół po usłyszeniu sygnału 
alarmowego nauczyciele natychmiast przerwali 
zajęcia i przystąpili do ewakuacji swoich klas. Nikt 
nie odniósł poważniejszych obrażeń. Uczniowie 
znaleźli schronienie w bezpiecznej odległości od 
zagrożonych budynków na pobliskich placach. 
– Było bardzo dużo dymu, nie było nic widać – 
mówili po opuszczeniu szkół uczestnicy akcji.  Nic 
dziwnego, bowiem symulacja warunków wyglądała 

bardzo realistycznie. Do zadymiania pomieszczeń 
zostało wykorzystane profesjonalne urządzenie. 
Niezwłocznie po zauważeniu ognia wszczęto 
alarm i odcięto media. Dopiero po kilku minutach 
do akcji wkroczyli strażacy.  

 – Dziękuję za poważne potraktowanie sytuacji 
i bardzo sprawne opuszczenie szkoły. Nauczyciele 
spisali się na piątkę a uczniowie na szóstkę. 
Prowadzone akcje, uczą nawyków w jaki sposób 
reagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  
– mówił kierujący szkoleniami 
przeciwpożarowymi  kapitan Rafał Czaja ze Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie.  Zaznaczył, że aktualnie obwiązujące 
przepisy nakładają na nauczycieli obowiązek 
oceny stanu zagrożenia oraz kierowania akcją 
ratowniczą do momentu pojawienia się 
odpowiednich służb. – Świadomość tego, że 
robimy coś ważnego jest w nas. Cenimy sobie 
państwa profesjonalizm i zaangażowanie – 
dziękowała prowadzącym akcję dyrektor ZSO 
w Kłaju Lucyna Dudziak.

Urządzenia posiadające wymagane atesty zostały 
zamontowane przez specjalistyczną firmę 
z Lublina. 
Całkowity koszt wyniósł 20 tys. zł. Rada Sołecka 
przekazała 15 tys. zł, które w ramach zawartego 

porozumienia corocznie otrzymuje od Firmy 
KRUSZGEO S.A., natomiast 5 tys. zł przekazało 
Stowarzyszenie.

Życzymy Wam dzieci wesołej i bezpiecznej 
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Plac zabaw – prezent na Dzień Dziecka
MIECZYSŁAW PIWOWAR
SOŁTYS TARGOWISKA

Dzieci z Targowiska otrzymały od Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko piękny 
prezent w postaci placu zabaw przy boisku sportowym.

JUSTYNA WALIGÓRA

Cztery placówki oświatowe w Kłaju, Szarowie, Grodkowicach i Targowisku na pięć w całej 
Małopolsce mają możliwość organizacji szkoleń przeciwpożarowych z najlepszymi specjalistami 
w tej dziedzinie, czyli kadrą Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 
Społeczność tych szkół zmierzyła się z bardzo realistyczną symulacją warunków stanu 
kryzysowego. W próbnej akcji ratowniczej w Szarowie obok aspirantów z Krakowa wzięli również 
udział kadeci z Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.
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Nowy wymiar 
rehabilitacji i relaksacji 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy 
Rower treningowy, bieżnia, masażer – to tylko część wyposażenia właśnie oddanej do 
użytku sali rehabilitacyjno-relaksacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Brzeziu. Pomieszczenie przeznaczone dla podopiecznych Domu wyremontowano 
i wyposażono w ramach projektu „Stawiam na Siebie” współfinansowanego przez Unię 
Europejską. 

Justyna Waligóra

– Troszczymy się o podnoszenie sprawności 
fizycznej naszych podopiecznych. 
Profesjonalnie przygotowane i wyposażone 
miejsce daje sposobność  wytchnienia, relaksu, 
zaczerpnięcia sił na następny dzień – mówiła 
kierownik Domu Ewelina Makowiecka-Sieńko.

W uroczystości otwarcia Sali uczestniczył 
wójt Zbigniew Strączek, samorządowcy 
z sąsiednich gmin, sołtysi, pracownicy sektora 
oświaty, pomocy społecznej oraz terapeuci, 
podopieczni i ich bliscy oraz współpracownicy 
ŚDS. Symbolicznego otwarcia i przecięcia 
wstęgi dokonała prezes prowadzącego 
środowiskową placówkę Stowarzyszenia 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Janina 
Pucharska.

W ramach unijnego projektu ośrodek 
pozyskał również platformę przyschodową. 
Konstrukcja warta 80 tys. zł umożliwia osobom 
niepełnosprawnym komunikację pomiędzy 
parterem a piętrem budynku. Urządzenie jest 
przystosowane do przenoszenia maksymalnie 
225 – kilowych obciążeń. – Platforma z racji 
barier architektonicznych była bardzo 
potrzebna – podkreśla Ewelina Makowiecka – 
Sieńko.   

Na bogate wyposażenie sali rehabilitacyjnej 
składają się m.in.: drabinki gimnastyczne, 
materace do gimnastyki korekcyjnej, piłki do 
masażu, mata, piłki gimnastyczne, rękawice 
bokserskie, worek treningowy, zestaw taśm 
pilates, hantle, karimaty, wioślarz, rower 
treningowy, masażer, bieżnia, mata masująca, 
pufy rehabilitacyjne. 

Wyremontowane pomieszczenia 
wyposażono również z myślą o organizacji 
zajęć wyciszająco – relaksacyjnych. Uczestnicy 
tych zajęć będą mieli możliwość odreagowania 
negatywnych emocji, wyzwolenia potrzeby 
ekspresji, obniżenia poziomu lęku czy 

wzmożonego napięcia mięśniowego.  
Odpowiednie ćwiczenia w połączeniu 
z  relaksacyjnymi elementami wnętrza będą 
sprzyjać poprawie samopoczucia, 
wzmocnieniu własnej wartości i wewnętrznej 
siły oraz redukcji zmęczenia.

Kolejny etap realizacji unijnego projektu był 
świetną okazją do złożenia podziękowań 
pracownikom Domu. – Lata wspólnego bycia 
razem na dobre i na złe dowodzą, iż udało się 
Pani stworzyć „Dom”, który promieniuje 
ciepłem, życzliwością i rodzinną atmosferą – to 
słowa, jakie skierowała prezes Stowarzyszenia 
Dobro Dziecka Janina Pucharska do kierownik 
Domu Eweliny Makowieckiej-Sieńko.

Pamiątkowe dyplomy otrzymały również – 
Teresa Chmielek, Kamila Skrzypek, Monika 
Janioł, Angelika Mleczko, Edyta Sieńko, Monika 
Kowal, Edyta Krzeczowska, Dorota Durbas. 

?Pytanie
do Wójta

Gmina zyska, czy straci?

Gmina uzyskała unijne 
dofinansowanie na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kłaju oraz 
kolektora kanalizacyjnego dla 
Grodkowic, Targowiska i Łysokań.  
Zadanie wyceniono na 5,600 mln 
zł. Podczas przetargu wyłoniono 
wykonawcę inwestycji, który 
zaproponował cenę 3,207 mln zł. 
Czy oznacza to stratę części 
unijnego dofinansowania?

Szacowana wartość budowy 
kanalizacji sanitarnej w Kłaju oraz 
kolektora kanalizacyjnego dla 
Grodkowic, Targowiska i Łysokań 
według kosztorysu inwestorskiego 
wynosiła 5,659 mln zł. Na podstawie 
umowy z dnia 24 marca 2010 roku 
zawartej z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich miało wynieść 40,1% 
całkowitego kosztu zadania. 
Pozostała część, czyli 59,9 % 
z całkowitej wartości zadania miała 
pochodzić z budżetu gminy. 
W związku z tym niższy całkowity 
koszt realizacji zadania daje niższe 
zaangażowanie po stronie 
gminnych środków. Zwycięzcą 
przetargu została tarnowska spółka 
ABM Solid, oferująca cenę 
3,207 mln zł. 

Reasumując budowa sieci sanitarnej 
za kwotę 3,207 mln zł pozwala 
zaoszczędzić samorządowi około 
1,400 mln zł w stosunku do 
pierwotnej wyceny na 5,600 mln zł. 
Czyli nie straciła o zaoszczędziła.

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

Akcja Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej z Krakowa 

Akcja Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej z Krakowa 

Ewakuacja uczniów 

Ukraińscy i polscy ratownicy z powołanego pięć lat 
temu Zespołu ds. Taktyki Działań Gaśniczych 
w ramach wymiany doświadczeń wspólnie 
odbywają szkolenia i doskonalą swoje umiejętności. 

W każdej ze szkół po usłyszeniu sygnału 
alarmowego nauczyciele natychmiast przerwali 
zajęcia i przystąpili do ewakuacji swoich klas. Nikt 
nie odniósł poważniejszych obrażeń. Uczniowie 
znaleźli schronienie w bezpiecznej odległości od 
zagrożonych budynków na pobliskich placach. 
– Było bardzo dużo dymu, nie było nic widać – 
mówili po opuszczeniu szkół uczestnicy akcji.  Nic 
dziwnego, bowiem symulacja warunków wyglądała 

bardzo realistycznie. Do zadymiania pomieszczeń 
zostało wykorzystane profesjonalne urządzenie. 
Niezwłocznie po zauważeniu ognia wszczęto 
alarm i odcięto media. Dopiero po kilku minutach 
do akcji wkroczyli strażacy.  

 – Dziękuję za poważne potraktowanie sytuacji 
i bardzo sprawne opuszczenie szkoły. Nauczyciele 
spisali się na piątkę a uczniowie na szóstkę. 
Prowadzone akcje, uczą nawyków w jaki sposób 
reagować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  
– mówił kierujący szkoleniami 
przeciwpożarowymi  kapitan Rafał Czaja ze Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie.  Zaznaczył, że aktualnie obwiązujące 
przepisy nakładają na nauczycieli obowiązek 
oceny stanu zagrożenia oraz kierowania akcją 
ratowniczą do momentu pojawienia się 
odpowiednich służb. – Świadomość tego, że 
robimy coś ważnego jest w nas. Cenimy sobie 
państwa profesjonalizm i zaangażowanie – 
dziękowała prowadzącym akcję dyrektor ZSO 
w Kłaju Lucyna Dudziak.

Urządzenia posiadające wymagane atesty zostały 
zamontowane przez specjalistyczną firmę 
z Lublina. 
Całkowity koszt wyniósł 20 tys. zł. Rada Sołecka 
przekazała 15 tys. zł, które w ramach zawartego 

porozumienia corocznie otrzymuje od Firmy 
KRUSZGEO S.A., natomiast 5 tys. zł przekazało 
Stowarzyszenie.

Życzymy Wam dzieci wesołej i bezpiecznej 
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Sport, dobra kuchnia 
i kredowe graffiti - czyli  
święto dzieci w Szarowie  
JUSTYNA WALIGÓRA

Ponad 500 uczestników z gminy i powiatu zmierzyło się we współzawodnictwie sportowym 
zorganizowanym 1 czerwca przy ZSO w Szarowie. 

ALEKSANDRA GRUSZECKA

W głowach kilku zapaleńców urodził się plan, by Dzień Dziecka w szkole w Szarowie był 
w tym roku wyjątkowy. Szkolny Klub Alfa zadbał, jak zawsze, by 1 czerwca okazał się 
dla każdego dziecka wyjątkowy. Cała masa atrakcji, zabaw i nagród sprawiły, że znów 
się udało. Była to jednak, mimo upału, zaledwie rozgrzewka.

Wspaniały finał i prawdziwa frajda nastąpiły w sobotę 4 czerwca. Rada Rodziców stanęła na 
wysokości zadania. I to dosłownie. Tomek Talaga, Robert Talaga i Artur Cieślik wspięli się na potężne 
rusztowanie, by pozwolić naszym pociechom spróbować zjazdu na linie w profesjonalnej uprzęży. 
Co za emocje, kolejka nie miała końca.
Tak samo jak na obleganym stanowisku Tomka Banysia, który zorganizował szybką, ale i bezpieczną jazdę 
na quadach. Dla amatorów mocniejszych wrażeń przewidziano przejażdżki na motocyklach. Tam dopiero 
działała adrenalina. Naprawdę trudno było wybrać, co robić. Może strzały do celu prowadzone przez 
Krzysia Kowalskiego, a może konkurencje sportowe pod opieką Mariusza Wróbla. A tu czekały jeszcze: 
trampolina, konkursy plastyczne, grill i loteria z nagrodami. Wszystko dzięki naszym mamom. Wybór 
był naprawdę trudny, a wszystkiego do woli i wszystko za darmo. Sponsorami byli wszyscy rodzice. 
Jednak największy wkład, pod każdym względem, zwłaszcza zaś czasu i serca, pochodził od 
Agnieszki i Mariusza Wróblów. Sprawili oni, że wszyscy bawili się świetnie, nawet dorośli. 
Usłyszałam, że robią to, by kiedyś nasze dzieci wiedziały, jak należy wspomagać młodych. Wspaniali 
ludzie!
To dzięki nim twarze naszych dzieciaków były tego dnia nie tylko pięknie ozdobione i opalone, przede wszystkim każda z nich 
promieniała szczerym i wdzięcznym uśmiechem.
Brawo!

Program:

Sobota, 2 lipca 

– od 16.00 zabawy sportowe, 

konkursy, pokazy i występy 

–  od 20.00 festyn z doborową 

orkiestrą

Niedziela, 3 lipca 

– od 16.00 – zespoły artystyczne, 

taniec, śpiew, kabaret, tajemnicza 

licytacja oraz wielka loteria 

z cennymi nagrodami 

–  20.00  - zabawa taneczna

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrowie 

sprzeda zabytkowy samochód 
strażacki marki Ford. 

Rok produkcji 1960, sprawny, 
pojemność 1250. 

Cena do uzgodnienia. 
Kontakt: 

Prezes OSP Dąbrowa 
Roman Marosz, 

telefon: 781-995-922.

SPOŁECZEŃŚTWO

To dopiero był 
Dzień Dziecka

Rada Rodziców przy ZSO w Szarowie serdecznie dziękuje sponsorom za dofinansowanie nagród:
Państwu Renacie i Grzegorzowi Jach, Panom Tomaszowi Talaga i Arturowi Cieślik, Panu Tomaszowi Banysiowi, Panu Tomaszowi Wajda
Panu  Stanisławowi Jach, Panu Markowi Lasoniowi, Panu Stanisławowi Iwulskiemu, Panu Nikodemowi Wajda, Firmie Castorland 

W i ę c e j z d j ę ć n a w w w . r r o d z i c o w . p l

Organizator imprezy – Uczniowski Klub 
Sportowy ALFA  przygotował cały pakiet 
możliwych do wypróbowania konkurencji 
i atrakcji. I tak dla miłośników sportowych 
wrażeń był: halowy turniej piłki nożnej, pokaz 
tańca towarzyskiego, pokazowy mecz piłki 
ręcznej dziewcząt, biegi terenowe, gry i zabawy 
bieżne. Niewątpliwie jednym z najbardziej 
humorystycznych momentów był wyścig żółwi. 
Kredowe graffiti na kostce i popisy kulinarne 
w tym przygotowanie kanapek z różnych stron 
świata były z kolei dla wszystkich chętnych 
możliwością urzeczywistnienia twórczych 
fantazji. 

Gościem specjalnym imprezy byli strażacy 
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wieliczce. W formie pogadanki i instruktażu 

skierowanego głównie do najmłodszych  
zorganizowali oni pokaz sprzętu oraz 
prezentację numerów alarmowych.

– Wśród uczestników zabawy rozlosowano 
fantastyczne nagrody. Główne nagrody – 
rowery – „upolowali” szczęśliwcy z ZSO w Kłaju 
Jakub Dyba i Kamil Majewski – relacjonuje 
dyrektor ZSO w Szarowie Wojciech Smoter. 

Dekoracja zwycięzców przez wójta Zbigniewa 
Strączka zakończyła tegoroczne Dziecięce 
Święto w Szarowie. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Gminy Kłaj i Powiatu 
Wielickiego.

DNI 
Szarowa
2-3 lipca 2011 r.

przy hali sportowej 
w Szarowie

Organizatorzy:

Rada Sołecka

OSP Szarów

LKS Zryw Szarów

Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum

DODATKOWE ATRAKCJE:

wesołe miasteczko

stoiska

wystawy

bufet

znakomita gastronomia
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Sport, dobra kuchnia 
i kredowe graffiti - czyli  
święto dzieci w Szarowie  
JUSTYNA WALIGÓRA

Ponad 500 uczestników z gminy i powiatu zmierzyło się we współzawodnictwie sportowym 
zorganizowanym 1 czerwca przy ZSO w Szarowie. 

ALEKSANDRA GRUSZECKA

W głowach kilku zapaleńców urodził się plan, by Dzień Dziecka w szkole w Szarowie był 
w tym roku wyjątkowy. Szkolny Klub Alfa zadbał, jak zawsze, by 1 czerwca okazał się 
dla każdego dziecka wyjątkowy. Cała masa atrakcji, zabaw i nagród sprawiły, że znów 
się udało. Była to jednak, mimo upału, zaledwie rozgrzewka.

Wspaniały finał i prawdziwa frajda nastąpiły w sobotę 4 czerwca. Rada Rodziców stanęła na 
wysokości zadania. I to dosłownie. Tomek Talaga, Robert Talaga i Artur Cieślik wspięli się na potężne 
rusztowanie, by pozwolić naszym pociechom spróbować zjazdu na linie w profesjonalnej uprzęży. 
Co za emocje, kolejka nie miała końca.
Tak samo jak na obleganym stanowisku Tomka Banysia, który zorganizował szybką, ale i bezpieczną jazdę 
na quadach. Dla amatorów mocniejszych wrażeń przewidziano przejażdżki na motocyklach. Tam dopiero 
działała adrenalina. Naprawdę trudno było wybrać, co robić. Może strzały do celu prowadzone przez 
Krzysia Kowalskiego, a może konkurencje sportowe pod opieką Mariusza Wróbla. A tu czekały jeszcze: 
trampolina, konkursy plastyczne, grill i loteria z nagrodami. Wszystko dzięki naszym mamom. Wybór 
był naprawdę trudny, a wszystkiego do woli i wszystko za darmo. Sponsorami byli wszyscy rodzice. 
Jednak największy wkład, pod każdym względem, zwłaszcza zaś czasu i serca, pochodził od 
Agnieszki i Mariusza Wróblów. Sprawili oni, że wszyscy bawili się świetnie, nawet dorośli. 
Usłyszałam, że robią to, by kiedyś nasze dzieci wiedziały, jak należy wspomagać młodych. Wspaniali 
ludzie!
To dzięki nim twarze naszych dzieciaków były tego dnia nie tylko pięknie ozdobione i opalone, przede wszystkim każda z nich 
promieniała szczerym i wdzięcznym uśmiechem.
Brawo!

Program:

Sobota, 2 lipca 

– od 16.00 zabawy sportowe, 

konkursy, pokazy i występy 

–  od 20.00 festyn z doborową 

orkiestrą

Niedziela, 3 lipca 

– od 16.00 – zespoły artystyczne, 

taniec, śpiew, kabaret, tajemnicza 

licytacja oraz wielka loteria 

z cennymi nagrodami 

–  20.00  - zabawa taneczna

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrowie 

sprzeda zabytkowy samochód 
strażacki marki Ford. 

Rok produkcji 1960, sprawny, 
pojemność 1250. 

Cena do uzgodnienia. 
Kontakt: 

Prezes OSP Dąbrowa 
Roman Marosz, 

telefon: 781-995-922.

SPOŁECZEŃŚTWO

To dopiero był 
Dzień Dziecka

Rada Rodziców przy ZSO w Szarowie serdecznie dziękuje sponsorom za dofinansowanie nagród:
Państwu Renacie i Grzegorzowi Jach, Panom Tomaszowi Talaga i Arturowi Cieślik, Panu Tomaszowi Banysiowi, Panu Tomaszowi Wajda
Panu  Stanisławowi Jach, Panu Markowi Lasoniowi, Panu Stanisławowi Iwulskiemu, Panu Nikodemowi Wajda, Firmie Castorland 

W i ę c e j z d j ę ć n a w w w . r r o d z i c o w . p l

Organizator imprezy – Uczniowski Klub 
Sportowy ALFA  przygotował cały pakiet 
możliwych do wypróbowania konkurencji 
i atrakcji. I tak dla miłośników sportowych 
wrażeń był: halowy turniej piłki nożnej, pokaz 
tańca towarzyskiego, pokazowy mecz piłki 
ręcznej dziewcząt, biegi terenowe, gry i zabawy 
bieżne. Niewątpliwie jednym z najbardziej 
humorystycznych momentów był wyścig żółwi. 
Kredowe graffiti na kostce i popisy kulinarne 
w tym przygotowanie kanapek z różnych stron 
świata były z kolei dla wszystkich chętnych 
możliwością urzeczywistnienia twórczych 
fantazji. 

Gościem specjalnym imprezy byli strażacy 
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wieliczce. W formie pogadanki i instruktażu 

skierowanego głównie do najmłodszych  
zorganizowali oni pokaz sprzętu oraz 
prezentację numerów alarmowych.

– Wśród uczestników zabawy rozlosowano 
fantastyczne nagrody. Główne nagrody – 
rowery – „upolowali” szczęśliwcy z ZSO w Kłaju 
Jakub Dyba i Kamil Majewski – relacjonuje 
dyrektor ZSO w Szarowie Wojciech Smoter. 

Dekoracja zwycięzców przez wójta Zbigniewa 
Strączka zakończyła tegoroczne Dziecięce 
Święto w Szarowie. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Gminy Kłaj i Powiatu 
Wielickiego.

DNI 
Szarowa
2-3 lipca 2011 r.

przy hali sportowej 
w Szarowie

Organizatorzy:

Rada Sołecka

OSP Szarów

LKS Zryw Szarów

Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum

DODATKOWE ATRAKCJE:

wesołe miasteczko

stoiska

wystawy

bufet

znakomita gastronomia
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Tak uczymy się 
angielskiego?
DOROTA CHUDECKA

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie

Młodzież chętnie bierze udział w każdym typie edukacji 
nieformalnej - tzn. innej niż jest do tego przyzwyczajona. 
Zwłaszcza nauka języka obcego daje ciekawe możliwości w tym 
zakresie.

Od dwóch lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Szarowie uczestniczą 
w projektach międzynarodowych za pomocą strony etwinning- 
europejskiego programu, który umożliwia kontakt uczniów ze szkół 
z różnych krajów. Do tej pory projekty dotyczyły min. naszych patronów 
szkół 'Our patron our hero”- korespondowaliśmy ze szkołą ze Szkocji. 
Bardzo ciekawym i intensywnym był projekt związany z muzyką 
i muzykami – „ B is for Bach, b is Beatles, b is for…”. 
Tu korespondowaliśmy ze szkołą z Liverpool w Anglii. Kolejnym był 
projekt „ My family”, w którym utrzymywaliśmy kontakt ze szkołą 
z Turcji, Rumunii i Włoch. Praca podczas korespondencji jest 
interesująca, bo wszystkie zadania polegają na wykorzystaniu 
technologii komunikacyjno-informacyjnej i oczywiście języka 
angielskiego.
W maju został zorganizowany kolejny Konkurs Piosenki Angielskiej. 
Przez długi czas odbywały się próby śpiewu, układów tanecznych, no 
i oczywiście sprzętu grającego. Konkurs udał się znakomicie. Jurorami 
były dziewczęta z klas gimnazjalnych, dla których zarówno język 
angielski jak i śpiewanie jest pasją. Zwyciężyła Emilia Dziedzic w grupie 

starszej oraz zespół: Julia, Ania, Kornelia, Magda, Weronika, Wika, Natalia, 
Wiktoria, Zuzia, Wiktoria z grupy młodszej. 
Przy okazji Gminnego Dnia dziecka rywalizowaliśmy w IX już Konkursie 
Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wiedza wcale nie musiała tkwić w głowie. 
Ważna była umiejętność wyszukania informacji poprzez Internet. Były 
pytania, na które nikt nie mógł znaleźć odpowiedzi- np., z jakim świętem 
związany jest zwyczaj mycia twarzy poranną rosą. Czy Wy wiecie? 
Spróbujcie poszukać tej informacji.  
Oto lista naszych laureatów: I- Natalia Nosek( kl. 6), Sara Wnęk(5): 
II- Klaudia Szlachta(5): III- Piotr Przybyłek(6), Klaudia Hytroś(6), Julia 
Chudecka(4). 

Gesty dobroci, są jak letnie kwiaty...Wsunięte między kartki, książki. 
Uczucia, z nimi związane. Odżywają...Nawet po latach…

PODZIĘKOWANIE
Dla Pana Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj 
za wykonanie zatoczki i parkingu obok szkoły w ramach programu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Rady Sołeckiej miejscowości Brzezie
za wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono część urządzeń 
niezbędnych do zainstalowania monitoringu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Pani Stanisławy Nowak prezesa Spółdzielni Handlowo-
Usługowej Samopomoc Chłopska w Kłaju
za wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono część urządzeń 
niezbędnych do zainstalowania monitoringu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Pana Marcina Kowalczyka radnego z miejscowości Brzezie
za ufundowanie nagród książkowych i zabawek do 
nowopowstającego przedszkola w Brzeziu.

oraz 

Dla Pana Daniela Filipowskiego przedsiębiorcy z miejscowości 
Brzezie
za nieodpłatne wykonanie modernizacji sieci komputerowej 
w szkole 

Marzena Czyż
Dyrektor ZSO w Brzeziu 

Bank Dziecięcych 
Uśmiechów wspiera 
Jaskółkę
DOROTA CHUDECKA

Po raz kolejny Bank Dziecięcych Uśmiechów z Banku Zachodniego WBK 
wsparł działalność „Jaskółki” -świetlicy w Szarowie poprzez 
dofinansowanie projektu „ I learn English …” Ze środków, które 
otrzymaliśmy mogliśmy uszyć stroje potrzebne do językowych 
inscenizacji oraz materiały do nauki języka. Wszystko po to aby wesoło 
i na luzie poznawać angielski. 

Laureaci 
z Jaskółki

Dzieci z „Jaskółki” zostały zaproszone do 
udziału w ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Historia Polski w obrazach – 
oczami dzieci i młodzieży” zorganizowanego 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i posła 
na sejm RP Jerzego Federowicza. 

Uczestnicy zajęć zaprezentowali różne 
dziedziny historii, nie brakowało koron, króli, 
stroi, budowli i wydarzeń historycznych. 
Pomysłowość i wyobraźnia królowały 
w tworzeniu małych dzieł. Warto było 
popracować, bo 3 czerwca w auli Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, odbyło się 
rozdanie nagród. Z „Jaskółki” zaproszenie 
otrzymało 6 laureatów. Byli to: Natalia Wcisło, 
Aleksandra Wojciechowska, Mariola Krawczyk, 
Kalina Golarz, Żaneta Guzik i Klaudia Iwulska. 
Dla zwycięzców tańczyły zespoły młodzieżowe, 
a nagrody rozdawał sam Brian Sccot. Na 
zakończenie wycieczki Pan Adam Kowal 
zafundował laureatom lody, za które serdecznie 
dziękujemy.

Serdeczne podziękowania chcielibyśmy 
również złożyć Panu Adamowi Dziadur – 
właścicielowi Piekarni „Janek” z Szarowa, za 
zorganizowanie dzieciakom z „Jaskółki” pobytu 
wraz ze słodkimi atrakcjami w piekarni z okazji 
Dnia Dziecka.

Magdalena Bachula

ZOFIA FILIPOWSKA-TURECKA

Mała scena, mali aktorzy, ale duże wrażenie

Dzień Mamy 
i Taty 
w Szarowie
PAULINA JANKOWICZ
JOANNA STALA

W środę 25 maja w Placówce Opiekuńczo -
Wychowawczej „Jaskółka” odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tę 
szczególną uroczystość przybyli rodzice 
naszych wychowanków oraz zaproszeni 
goście m.in. sołtys Alicja Wójtowicz. 

Dzieciaki na kanwie przedstawienia: pt
„Przerwa lekcyjna”, w humorystyczny sposób 

Stawiamy
na Siebie
Środowiskowy Dom Samopomocy tętni 
życiem.  Wszystko za sprawą intensywnych 
zajęć prowadzonych w ramach pierwszego 
etapu projektu „Stawiam na siebie”. 

MONIKA JANIOŁ

Podopieczni Domu biorą udział w zajęciach 
rehabilitacyjnych, szkoleniach savoir-vivre oraz 
kosmetycznych a także w spotkaniach 
z psychologiem (zarówno grupowych jak 
i indywidualnych). Z projektem związane były 
również dwa szczególne wydarzenia. 
Pierwszym z nich był bal inauguracyjny 
otwierający projekt, który odbył się 28 kwietnia 
w Sali Widowiskowej w Kłaju. Na spotkaniu 
zgromadzili się wszyscy uczestnicy 
Środowiskowych Domów Samopomocy 
z Tomaszkowic, z Niepołomic oraz z Brzezia. 
Drugą ważną dla nas datą było uroczyste 

pokazały jak tatusiowie pomagają mamusiom 
w obowiązkach domowych. Po przedstawieniu 
dzieciaki przygotowały koncert życzeń 
w formie piosenek dla rodziców przeplatany 
pięknie recytowanymi wierszami, oraz 
specjalnie przygotowanym na tę okazję 
układem tanecznym. Podziękowań, braw 
i pochwał tego dnia w naszej świetlicy nie 
brakowało.
Na zakończenie uroczystości dzieci rozdały 
swoim rodzicom pamiątkowe laurki i kolorowe 
kwiaty. Magdalena Bachula – kierownik 
Placówki - podziękowała rodzicom za liczne 
przybycie, wyróżniła także najbardziej 
aktywnych wychowanków wręczając im 
upominki. Uroczystość przygotowali 
wychowankowie i wychowawcy „Jaskółki”.

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

25.06.2011 r. godz. 8.30
23.07.2011 r. godz. 8.30
20.08.2011 r. godz. 8.30
10.09.2011 r. godz. 8.30 – zawody 
gminne!

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.

otwarcie sali rehabilitacyjnej.
     Ale nie zapominamy o codziennych 
obowiązkach i zadaniach. 13 maja w naszym 
ośrodku odbyły się warsztaty z filcowania. Pod 
koniec maja  byliśmy w Tomaszkowicach na 
seansie filmowym zrealizowanym z myślą 
o naszych najstarszych uczestnikach. Tematem 
późniejszej dyskusji był film „Piękny umysł”. 
     Szczególnie aktywna w ostatnich 
miesiącach jest grupa teatralna prowadzona 
pod kierunkiem pani Kamili Skrzypek. Nasi 
aktorzy przygotowali przedstawienia z okazji 
otwarcia filii biblioteki w Brzeziu oraz z okazji 
Dnia Matki , które można było zobaczyć 
w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.  
    Nie zapominamy również o zajęciach 
sportowych. 27 maja, w iście letniej pogodzie 
nasi uczestnicy ponownie mogli się wspiąć na 
ściankę w ramach zawodów wspinaczkowych 
odbywających się w trakcie XI Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z wzajemnością”. 

Kłaj 509 A (koło kościoła)
Tel. 696-419-320 

NAPRAWA RTV, 
LCD, PLAZMA, 

KINESKOPOWE 

NAPRAWA RTV, 
LCD, PLAZMA, 

KINESKOPOWE 

Już wkrótce zawody 
wędkarskie
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Tak uczymy się 
angielskiego?
DOROTA CHUDECKA

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie

Młodzież chętnie bierze udział w każdym typie edukacji 
nieformalnej - tzn. innej niż jest do tego przyzwyczajona. 
Zwłaszcza nauka języka obcego daje ciekawe możliwości w tym 
zakresie.

Od dwóch lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Szarowie uczestniczą 
w projektach międzynarodowych za pomocą strony etwinning- 
europejskiego programu, który umożliwia kontakt uczniów ze szkół 
z różnych krajów. Do tej pory projekty dotyczyły min. naszych patronów 
szkół 'Our patron our hero”- korespondowaliśmy ze szkołą ze Szkocji. 
Bardzo ciekawym i intensywnym był projekt związany z muzyką 
i muzykami – „ B is for Bach, b is Beatles, b is for…”. 
Tu korespondowaliśmy ze szkołą z Liverpool w Anglii. Kolejnym był 
projekt „ My family”, w którym utrzymywaliśmy kontakt ze szkołą 
z Turcji, Rumunii i Włoch. Praca podczas korespondencji jest 
interesująca, bo wszystkie zadania polegają na wykorzystaniu 
technologii komunikacyjno-informacyjnej i oczywiście języka 
angielskiego.
W maju został zorganizowany kolejny Konkurs Piosenki Angielskiej. 
Przez długi czas odbywały się próby śpiewu, układów tanecznych, no 
i oczywiście sprzętu grającego. Konkurs udał się znakomicie. Jurorami 
były dziewczęta z klas gimnazjalnych, dla których zarówno język 
angielski jak i śpiewanie jest pasją. Zwyciężyła Emilia Dziedzic w grupie 

starszej oraz zespół: Julia, Ania, Kornelia, Magda, Weronika, Wika, Natalia, 
Wiktoria, Zuzia, Wiktoria z grupy młodszej. 
Przy okazji Gminnego Dnia dziecka rywalizowaliśmy w IX już Konkursie 
Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wiedza wcale nie musiała tkwić w głowie. 
Ważna była umiejętność wyszukania informacji poprzez Internet. Były 
pytania, na które nikt nie mógł znaleźć odpowiedzi- np., z jakim świętem 
związany jest zwyczaj mycia twarzy poranną rosą. Czy Wy wiecie? 
Spróbujcie poszukać tej informacji.  
Oto lista naszych laureatów: I- Natalia Nosek( kl. 6), Sara Wnęk(5): 
II- Klaudia Szlachta(5): III- Piotr Przybyłek(6), Klaudia Hytroś(6), Julia 
Chudecka(4). 

Gesty dobroci, są jak letnie kwiaty...Wsunięte między kartki, książki. 
Uczucia, z nimi związane. Odżywają...Nawet po latach…

PODZIĘKOWANIE
Dla Pana Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj 
za wykonanie zatoczki i parkingu obok szkoły w ramach programu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Rady Sołeckiej miejscowości Brzezie
za wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono część urządzeń 
niezbędnych do zainstalowania monitoringu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Pani Stanisławy Nowak prezesa Spółdzielni Handlowo-
Usługowej Samopomoc Chłopska w Kłaju
za wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono część urządzeń 
niezbędnych do zainstalowania monitoringu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzeziu.

Dla Pana Marcina Kowalczyka radnego z miejscowości Brzezie
za ufundowanie nagród książkowych i zabawek do 
nowopowstającego przedszkola w Brzeziu.

oraz 

Dla Pana Daniela Filipowskiego przedsiębiorcy z miejscowości 
Brzezie
za nieodpłatne wykonanie modernizacji sieci komputerowej 
w szkole 

Marzena Czyż
Dyrektor ZSO w Brzeziu 

Bank Dziecięcych 
Uśmiechów wspiera 
Jaskółkę
DOROTA CHUDECKA

Po raz kolejny Bank Dziecięcych Uśmiechów z Banku Zachodniego WBK 
wsparł działalność „Jaskółki” -świetlicy w Szarowie poprzez 
dofinansowanie projektu „ I learn English …” Ze środków, które 
otrzymaliśmy mogliśmy uszyć stroje potrzebne do językowych 
inscenizacji oraz materiały do nauki języka. Wszystko po to aby wesoło 
i na luzie poznawać angielski. 

Laureaci 
z Jaskółki

Dzieci z „Jaskółki” zostały zaproszone do 
udziału w ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Historia Polski w obrazach – 
oczami dzieci i młodzieży” zorganizowanego 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i posła 
na sejm RP Jerzego Federowicza. 

Uczestnicy zajęć zaprezentowali różne 
dziedziny historii, nie brakowało koron, króli, 
stroi, budowli i wydarzeń historycznych. 
Pomysłowość i wyobraźnia królowały 
w tworzeniu małych dzieł. Warto było 
popracować, bo 3 czerwca w auli Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, odbyło się 
rozdanie nagród. Z „Jaskółki” zaproszenie 
otrzymało 6 laureatów. Byli to: Natalia Wcisło, 
Aleksandra Wojciechowska, Mariola Krawczyk, 
Kalina Golarz, Żaneta Guzik i Klaudia Iwulska. 
Dla zwycięzców tańczyły zespoły młodzieżowe, 
a nagrody rozdawał sam Brian Sccot. Na 
zakończenie wycieczki Pan Adam Kowal 
zafundował laureatom lody, za które serdecznie 
dziękujemy.

Serdeczne podziękowania chcielibyśmy 
również złożyć Panu Adamowi Dziadur – 
właścicielowi Piekarni „Janek” z Szarowa, za 
zorganizowanie dzieciakom z „Jaskółki” pobytu 
wraz ze słodkimi atrakcjami w piekarni z okazji 
Dnia Dziecka.

Magdalena Bachula

ZOFIA FILIPOWSKA-TURECKA

Mała scena, mali aktorzy, ale duże wrażenie

Dzień Mamy 
i Taty 
w Szarowie
PAULINA JANKOWICZ
JOANNA STALA

W środę 25 maja w Placówce Opiekuńczo -
Wychowawczej „Jaskółka” odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tę 
szczególną uroczystość przybyli rodzice 
naszych wychowanków oraz zaproszeni 
goście m.in. sołtys Alicja Wójtowicz. 

Dzieciaki na kanwie przedstawienia: pt
„Przerwa lekcyjna”, w humorystyczny sposób 

Stawiamy
na Siebie
Środowiskowy Dom Samopomocy tętni 
życiem.  Wszystko za sprawą intensywnych 
zajęć prowadzonych w ramach pierwszego 
etapu projektu „Stawiam na siebie”. 

MONIKA JANIOŁ

Podopieczni Domu biorą udział w zajęciach 
rehabilitacyjnych, szkoleniach savoir-vivre oraz 
kosmetycznych a także w spotkaniach 
z psychologiem (zarówno grupowych jak 
i indywidualnych). Z projektem związane były 
również dwa szczególne wydarzenia. 
Pierwszym z nich był bal inauguracyjny 
otwierający projekt, który odbył się 28 kwietnia 
w Sali Widowiskowej w Kłaju. Na spotkaniu 
zgromadzili się wszyscy uczestnicy 
Środowiskowych Domów Samopomocy 
z Tomaszkowic, z Niepołomic oraz z Brzezia. 
Drugą ważną dla nas datą było uroczyste 

pokazały jak tatusiowie pomagają mamusiom 
w obowiązkach domowych. Po przedstawieniu 
dzieciaki przygotowały koncert życzeń 
w formie piosenek dla rodziców przeplatany 
pięknie recytowanymi wierszami, oraz 
specjalnie przygotowanym na tę okazję 
układem tanecznym. Podziękowań, braw 
i pochwał tego dnia w naszej świetlicy nie 
brakowało.
Na zakończenie uroczystości dzieci rozdały 
swoim rodzicom pamiątkowe laurki i kolorowe 
kwiaty. Magdalena Bachula – kierownik 
Placówki - podziękowała rodzicom za liczne 
przybycie, wyróżniła także najbardziej 
aktywnych wychowanków wręczając im 
upominki. Uroczystość przygotowali 
wychowankowie i wychowawcy „Jaskółki”.

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

25.06.2011 r. godz. 8.30
23.07.2011 r. godz. 8.30
20.08.2011 r. godz. 8.30
10.09.2011 r. godz. 8.30 – zawody 
gminne!

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.

otwarcie sali rehabilitacyjnej.
     Ale nie zapominamy o codziennych 
obowiązkach i zadaniach. 13 maja w naszym 
ośrodku odbyły się warsztaty z filcowania. Pod 
koniec maja  byliśmy w Tomaszkowicach na 
seansie filmowym zrealizowanym z myślą 
o naszych najstarszych uczestnikach. Tematem 
późniejszej dyskusji był film „Piękny umysł”. 
     Szczególnie aktywna w ostatnich 
miesiącach jest grupa teatralna prowadzona 
pod kierunkiem pani Kamili Skrzypek. Nasi 
aktorzy przygotowali przedstawienia z okazji 
otwarcia filii biblioteki w Brzeziu oraz z okazji 
Dnia Matki , które można było zobaczyć 
w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.  
    Nie zapominamy również o zajęciach 
sportowych. 27 maja, w iście letniej pogodzie 
nasi uczestnicy ponownie mogli się wspiąć na 
ściankę w ramach zawodów wspinaczkowych 
odbywających się w trakcie XI Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z wzajemnością”. 

Kłaj 509 A (koło kościoła)
Tel. 696-419-320 

NAPRAWA RTV, 
LCD, PLAZMA, 

KINESKOPOWE 

NAPRAWA RTV, 
LCD, PLAZMA, 

KINESKOPOWE 

Już wkrótce zawody 
wędkarskie
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Komu 
po drodze?
LUCYNA ŚWIĘTEK
WIESŁAWA CYZ

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek : „ Biblioteka zawsze po 
„drodze, nie mijam – wchodzę  ,promuje bibliotekę jako miejsce , 

w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, bibliotekę jako 
miejsce, w którym możemy spotkać innych ludzi - biorąc udział 
w spotkaniu z autorem książki; bibliotekę jako miejsce spotkania 
dla ludzi dzielących te same pasje i zainteresowania; bibliotekę 
jako miejsce prawdziwie otwarte i inspirujące. 
Już kolejny raz w dniach od 8-15 maja Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłaju włączyła  się w ogólnopolską akcję Tygodnia 
Bibliotek.
 
Na czytelników czekały różnorodne imprezy  przygotowane przez 
bibliotekarzy.

Dla młodszych czytelników przygotowano cykl spotkań 
„Brzechwolandia – „ Kraina uśmiechniętych wierszy”. Rysunki ilustrujące 
postacie z utworów Jana Brzechwy ozdobiły naszą Brzechwolandię 
a piosenką „Witajcie w naszej bajce” przywitaliśmy uczniów klas 
zerowych i klas I  SP w Kłaju. Teksty Jana Brzechwy uczą, bawią 
i  wzruszają kolejne pokolenia. Kiedy więc będzie nam smutno 
przenieśmy się w pełen humoru świat wyobraźni „profesora 
serdecznego uśmiechu”.

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II przygotowaliśmy kilka spotkań, 
których  uczestnikami byli uczniowie  klas I, II i III SP w Targowisku 
i Szarowie. W   bibliotece gminnej  wydarzenie nosiło tytuł: „Jan Paweł 
II – wiking Pana Boga” , natomiast w filii w Szarowie  przebiegało 
pt.: „Jan Paweł II – Święty uśmiechnięty”.
Spotkania te miały na celu przybliżenie sylwetki  „wielkiego Polaka”. Jan 
Paweł II  słynął z nieprzeciętnego poczucia humoru  i w takim też tonie 
przebiegały nasze spotkania ; były anegdoty, nie zabrakło ciekawostek 
i różnych śmiesznych sytuacji z życia błogosławionego. 
Z przyniesionych przez dzieci  płatków kwiatów   na których napisały 
w czym chciałyby naśladować Ojca Świętego ułożono  urodzinowy 
bukiet. 
Gimnazjaliści mogli uczestniczyć w spotkaniu z cyklu : „Przybliżamy 
ludziom świat”- tym razem była to opowieść o Ameryce Południowej.
O swojej podróży w Andy , pobycie w Calamie, na pustyni Atacama  

GMINA KŁAJ

Uczniowie klas II 
w akcji!
EWA BUŁAT

Zgodnie z wymogami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej uczniowie klas 
drugich Gimnazjum w Kłaju realizowali 
projekt edukacyjny. Praca  metodą 
projektu pogłębia edukację szkolną, 
rozwija zainteresowania uczniów oraz 
wiąże działalność praktyczną 
z umysłową.

W styczniu gimnazjaliści podzielili się na 
grupy, wybierając sześć tematów 
dotyczących wybranych treści nauczania:
1. Moja Gmina.
2. Szlakiem miejsc pamięci wokół Puszczy 
Niepołomickiej.
3. ,,Mnie ta ziemia od innych droższa”. 
Dziedzictwo kulturowe naszej małej 
Ojczyzny.
4. Czy drogi na terenie naszej gminy są 
bezpieczne?
5. Cała prawda o słynnych Polkach.
6. Nieśmiertelny Duch Braterstwa.
Następnie każdy zespół określił zakres 
swojego projektu, ustalił cel  główny i cele 
operacyjne oraz etapy ich  realizacji. 
Przez 5 miesięcy trwania akcji uczniowie 
ciężko pracowali, poszukując informacji 
w różnych źródłach, przeprowadzając 
wywiady, nagrania, ankiety, badając 
dokumenty, prowadząc konkursy. 
Najbardziej emocjonującym elementem 
realizacji tego przedsięwzięcia  była 

Mistrzyni 
Ortografii
EWA BUŁAT

Uczennica drugiej klasy naszego 
gimnazjum – EMILIA WŁODEK 
wzięła udział w Wielickim Dyktandzie 
zorganizowanym przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Wieliczce.

Zmagania o tytuł Wielickiego Mistrza 
Ortografii odbyły się po raz pierwszy – 
21 maja w Centrum Edukacyjno – 
Rekreacyjnym „Solne Miasto”.

Zostać Mistrzem Ortografii to duży sukces, 
ale stanąć w obliczu wyzwania, w kręgu 
najlepszych - to niebywała odwaga.
Takiej odwagi nie zabrakło Emilce. Razem 
z dorosłymi uczestnikami przebrnęła przez 
trudne zakamarki ortograficznego tekstu, 
który przygotowali najlepsi specjaliści 
Instytutu Języka Polskiego PAN.
Stwierdziła, że udział w Wielickim 
Dyktandzie był dla niej  nie tylko 
sprawdzianem wiedzy i umiejętności 
ortograficznych, ale także dobrą zabawą.

Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy 
takiej odwagi w każdej życiowej sytuacji.

publiczna prezentacja zorganizowana 
1 czerwca na forum szkoły.
Sześć zespołów kompetentnie, wizualnie, 
zrozumiale, ciekawie i żywo pokazało 
efekty  pracy. Wykorzystano prezentacje 
multimedialne, nagrania filmowe, 
powstała makieta przedstawiająca 
najważniejsze miejsca Kłaja, album 
o ,,Naszej Małej Ojczyźnie”, wydano album 
o najsłynniejszych Polkach, a także książkę 
o Kłaju, przedstawiono prace konkursowe.

Praca gimnazjalistów została 
nagrodzona gromkimi brawami. Całe 
przedsięwzięcie było doskonałym 
sposobem zwiększenia motywacji, 
samodzielności, świadomości wagi zadań, 
możliwości podejmowania decyzji oraz 
stało się dokumentem bogatej wiedzy 
i nabytych umiejętności.

GMINA KŁAJ

 Pracuję na swój sukces

KOORDYNATOR ELŻBIETA LATOS 

Od stycznia do czerwca 2011 roku miała miejsce 
pierwsza edycja projektu „Pracuje na swój sukces”. 
Do projektu przystąpiły 4 gimnazja w: Brzeziu, Kłaju, 
Szarowie i Targowisku. Zgodnie z prowadzonymi 
zajęciami pracownie zostały wyposażone w nową bazę 
dydaktyczną. Każda ze szkół wzbogaciła się 
o tablicę interaktywną. Koszt zakupionych pomocy 

szacuję się na ok. 110 tys. zł. W pierwszej edycji projektu 
uczestniczyło 235 uczniów. W gimnazjum w Brzeziu 
zorganizowano zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, 
psychologiczno-pedagogiczne, matematyczno-
przyrodnicze, ośrodki kariery; w Kłaju: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, 
j. angielskiego, informatyki, ośrodki kariery; w Szarowie: 
dydaktyczno-wyrównawcze, j. angielski, matematyczno-
przyrodnicze, ośrodki kariery, w Targowisku: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, j. angielski, 
j. niemiecki, aktorstwo, ośrodki kariery. W ramach projektu 

uczniowie odwiedzili Warszawę, Muzeum Inżynierii 
w Krakowie, Ogród Botaniczny w Krakowie, byli 
w Operze Krakowskiej i teatrze Rozrywki 
w Chorzowie oraz w firmie informatycznej KKI-BCI 
w Krakowie. Dokonane zakupy, zrealizowane zajęcia 
oraz wyjazdy edukacyjne były sfinansowane w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Kontynuacja projektu „Pracuję na swój sukces” 
II edycja rozpocznie się od września br.  

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców 
przy ZSO w Szarowie za moc atrakcji 
przygotowanych na Dzień Dziecka.

Wojciech Smoter 
Dyrektor ZSO w Szarowie

opowiadała dr Renata Jach, geolog Instytutu Nauk Geologicznych UJ 
w Krakowie; mieszkanka Targowiska.
Z opowieści można było dowiedzieć się:
– o najbardziej wulkanicznym i sejsmicznym terenie naszego globu 
(wygasłych i czynnych wulkanach)

  najpiękniejszych słonych jeziorach – Laguna Verde
  najsuchszej pustyni świata Atacama
  najgłębszej odkrywce świata – kopalni miedzi w Calamie
  ogromnych powierzchniach solnych – salary  (Salar de Atacama)

Ponadto można było:
 podziwiać widoki dymiących gejzerów o wschodzie słońca
 zasmakować argentyńskiej herbaty Yerba Mate
 zobaczyć zabawki chilijskich dzieci

Spotkanie było bardzo interesujące i pouczające a godnym podkreślenia 
był ciekawy, niepodręcznikowy, barwny sposób prezentowania swoich 
bezpośrednich obserwacji i doświadczeń
doznanych podczas podróży. 

OTWARCIE BIBLIOTEKI
16 maja w filii bibliotecznej w Brzeziu odbyło się oficjalne otwarcie 
biblioteki przeniesionej do nowych pomieszczeń miejscowego Domu 
Kultury.
Uczniowie ZSO  w Brzeziu razem z bibliotekarką Anetą Strach 
przygotowali rozprawę pt. „Sąd nad książką. Jej celem było 
rozstrzygnięcie problemu: czy we współczesnym świecie potrzebna jest 
książka, czy też można ją zamknąć w archiwum, muzeum, a może 
zniszczyć?...
Również zaprzyjaźnieni  z  biblioteką podopieczni ŚDS w Gruszkach 
z terapeutką Kamilą Skrzypek przygotowali prezentację o książce 
i bibliotece.
Cytując ich słowa : „ Bajki, bajeczki, wierszyki właśnie tutaj znajdziecie, 
to biblioteka najlepsza na świecie” -  zapraszamy wszystkich czytelników 
i miłośników książki do naszej biblioteki w Brzeziu.

–
–
–
–

–
–
–

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Komu 
po drodze?
LUCYNA ŚWIĘTEK
WIESŁAWA CYZ

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek : „ Biblioteka zawsze po 
„drodze, nie mijam – wchodzę  ,promuje bibliotekę jako miejsce , 

w którym każdy może znaleźć coś dla siebie, bibliotekę jako 
miejsce, w którym możemy spotkać innych ludzi - biorąc udział 
w spotkaniu z autorem książki; bibliotekę jako miejsce spotkania 
dla ludzi dzielących te same pasje i zainteresowania; bibliotekę 
jako miejsce prawdziwie otwarte i inspirujące. 
Już kolejny raz w dniach od 8-15 maja Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłaju włączyła  się w ogólnopolską akcję Tygodnia 
Bibliotek.
 
Na czytelników czekały różnorodne imprezy  przygotowane przez 
bibliotekarzy.

Dla młodszych czytelników przygotowano cykl spotkań 
„Brzechwolandia – „ Kraina uśmiechniętych wierszy”. Rysunki ilustrujące 
postacie z utworów Jana Brzechwy ozdobiły naszą Brzechwolandię 
a piosenką „Witajcie w naszej bajce” przywitaliśmy uczniów klas 
zerowych i klas I  SP w Kłaju. Teksty Jana Brzechwy uczą, bawią 
i  wzruszają kolejne pokolenia. Kiedy więc będzie nam smutno 
przenieśmy się w pełen humoru świat wyobraźni „profesora 
serdecznego uśmiechu”.

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II przygotowaliśmy kilka spotkań, 
których  uczestnikami byli uczniowie  klas I, II i III SP w Targowisku 
i Szarowie. W   bibliotece gminnej  wydarzenie nosiło tytuł: „Jan Paweł 
II – wiking Pana Boga” , natomiast w filii w Szarowie  przebiegało 
pt.: „Jan Paweł II – Święty uśmiechnięty”.
Spotkania te miały na celu przybliżenie sylwetki  „wielkiego Polaka”. Jan 
Paweł II  słynął z nieprzeciętnego poczucia humoru  i w takim też tonie 
przebiegały nasze spotkania ; były anegdoty, nie zabrakło ciekawostek 
i różnych śmiesznych sytuacji z życia błogosławionego. 
Z przyniesionych przez dzieci  płatków kwiatów   na których napisały 
w czym chciałyby naśladować Ojca Świętego ułożono  urodzinowy 
bukiet. 
Gimnazjaliści mogli uczestniczyć w spotkaniu z cyklu : „Przybliżamy 
ludziom świat”- tym razem była to opowieść o Ameryce Południowej.
O swojej podróży w Andy , pobycie w Calamie, na pustyni Atacama  

GMINA KŁAJ

Uczniowie klas II 
w akcji!
EWA BUŁAT

Zgodnie z wymogami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej uczniowie klas 
drugich Gimnazjum w Kłaju realizowali 
projekt edukacyjny. Praca  metodą 
projektu pogłębia edukację szkolną, 
rozwija zainteresowania uczniów oraz 
wiąże działalność praktyczną 
z umysłową.

W styczniu gimnazjaliści podzielili się na 
grupy, wybierając sześć tematów 
dotyczących wybranych treści nauczania:
1. Moja Gmina.
2. Szlakiem miejsc pamięci wokół Puszczy 
Niepołomickiej.
3. ,,Mnie ta ziemia od innych droższa”. 
Dziedzictwo kulturowe naszej małej 
Ojczyzny.
4. Czy drogi na terenie naszej gminy są 
bezpieczne?
5. Cała prawda o słynnych Polkach.
6. Nieśmiertelny Duch Braterstwa.
Następnie każdy zespół określił zakres 
swojego projektu, ustalił cel  główny i cele 
operacyjne oraz etapy ich  realizacji. 
Przez 5 miesięcy trwania akcji uczniowie 
ciężko pracowali, poszukując informacji 
w różnych źródłach, przeprowadzając 
wywiady, nagrania, ankiety, badając 
dokumenty, prowadząc konkursy. 
Najbardziej emocjonującym elementem 
realizacji tego przedsięwzięcia  była 

Mistrzyni 
Ortografii
EWA BUŁAT

Uczennica drugiej klasy naszego 
gimnazjum – EMILIA WŁODEK 
wzięła udział w Wielickim Dyktandzie 
zorganizowanym przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Wieliczce.

Zmagania o tytuł Wielickiego Mistrza 
Ortografii odbyły się po raz pierwszy – 
21 maja w Centrum Edukacyjno – 
Rekreacyjnym „Solne Miasto”.

Zostać Mistrzem Ortografii to duży sukces, 
ale stanąć w obliczu wyzwania, w kręgu 
najlepszych - to niebywała odwaga.
Takiej odwagi nie zabrakło Emilce. Razem 
z dorosłymi uczestnikami przebrnęła przez 
trudne zakamarki ortograficznego tekstu, 
który przygotowali najlepsi specjaliści 
Instytutu Języka Polskiego PAN.
Stwierdziła, że udział w Wielickim 
Dyktandzie był dla niej  nie tylko 
sprawdzianem wiedzy i umiejętności 
ortograficznych, ale także dobrą zabawą.

Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy 
takiej odwagi w każdej życiowej sytuacji.

publiczna prezentacja zorganizowana 
1 czerwca na forum szkoły.
Sześć zespołów kompetentnie, wizualnie, 
zrozumiale, ciekawie i żywo pokazało 
efekty  pracy. Wykorzystano prezentacje 
multimedialne, nagrania filmowe, 
powstała makieta przedstawiająca 
najważniejsze miejsca Kłaja, album 
o ,,Naszej Małej Ojczyźnie”, wydano album 
o najsłynniejszych Polkach, a także książkę 
o Kłaju, przedstawiono prace konkursowe.

Praca gimnazjalistów została 
nagrodzona gromkimi brawami. Całe 
przedsięwzięcie było doskonałym 
sposobem zwiększenia motywacji, 
samodzielności, świadomości wagi zadań, 
możliwości podejmowania decyzji oraz 
stało się dokumentem bogatej wiedzy 
i nabytych umiejętności.

GMINA KŁAJ

 Pracuję na swój sukces

KOORDYNATOR ELŻBIETA LATOS 

Od stycznia do czerwca 2011 roku miała miejsce 
pierwsza edycja projektu „Pracuje na swój sukces”. 
Do projektu przystąpiły 4 gimnazja w: Brzeziu, Kłaju, 
Szarowie i Targowisku. Zgodnie z prowadzonymi 
zajęciami pracownie zostały wyposażone w nową bazę 
dydaktyczną. Każda ze szkół wzbogaciła się 
o tablicę interaktywną. Koszt zakupionych pomocy 

szacuję się na ok. 110 tys. zł. W pierwszej edycji projektu 
uczestniczyło 235 uczniów. W gimnazjum w Brzeziu 
zorganizowano zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, 
psychologiczno-pedagogiczne, matematyczno-
przyrodnicze, ośrodki kariery; w Kłaju: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, 
j. angielskiego, informatyki, ośrodki kariery; w Szarowie: 
dydaktyczno-wyrównawcze, j. angielski, matematyczno-
przyrodnicze, ośrodki kariery, w Targowisku: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, j. angielski, 
j. niemiecki, aktorstwo, ośrodki kariery. W ramach projektu 

uczniowie odwiedzili Warszawę, Muzeum Inżynierii 
w Krakowie, Ogród Botaniczny w Krakowie, byli 
w Operze Krakowskiej i teatrze Rozrywki 
w Chorzowie oraz w firmie informatycznej KKI-BCI 
w Krakowie. Dokonane zakupy, zrealizowane zajęcia 
oraz wyjazdy edukacyjne były sfinansowane w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Kontynuacja projektu „Pracuję na swój sukces” 
II edycja rozpocznie się od września br.  

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców 
przy ZSO w Szarowie za moc atrakcji 
przygotowanych na Dzień Dziecka.

Wojciech Smoter 
Dyrektor ZSO w Szarowie

opowiadała dr Renata Jach, geolog Instytutu Nauk Geologicznych UJ 
w Krakowie; mieszkanka Targowiska.
Z opowieści można było dowiedzieć się:
– o najbardziej wulkanicznym i sejsmicznym terenie naszego globu 
(wygasłych i czynnych wulkanach)

  najpiękniejszych słonych jeziorach – Laguna Verde
  najsuchszej pustyni świata Atacama
  najgłębszej odkrywce świata – kopalni miedzi w Calamie
  ogromnych powierzchniach solnych – salary  (Salar de Atacama)

Ponadto można było:
 podziwiać widoki dymiących gejzerów o wschodzie słońca
 zasmakować argentyńskiej herbaty Yerba Mate
 zobaczyć zabawki chilijskich dzieci

Spotkanie było bardzo interesujące i pouczające a godnym podkreślenia 
był ciekawy, niepodręcznikowy, barwny sposób prezentowania swoich 
bezpośrednich obserwacji i doświadczeń
doznanych podczas podróży. 

OTWARCIE BIBLIOTEKI
16 maja w filii bibliotecznej w Brzeziu odbyło się oficjalne otwarcie 
biblioteki przeniesionej do nowych pomieszczeń miejscowego Domu 
Kultury.
Uczniowie ZSO  w Brzeziu razem z bibliotekarką Anetą Strach 
przygotowali rozprawę pt. „Sąd nad książką. Jej celem było 
rozstrzygnięcie problemu: czy we współczesnym świecie potrzebna jest 
książka, czy też można ją zamknąć w archiwum, muzeum, a może 
zniszczyć?...
Również zaprzyjaźnieni  z  biblioteką podopieczni ŚDS w Gruszkach 
z terapeutką Kamilą Skrzypek przygotowali prezentację o książce 
i bibliotece.
Cytując ich słowa : „ Bajki, bajeczki, wierszyki właśnie tutaj znajdziecie, 
to biblioteka najlepsza na świecie” -  zapraszamy wszystkich czytelników 
i miłośników książki do naszej biblioteki w Brzeziu.

–
–
–
–

–
–
–

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Cud – tra, la, la” 

Wieczór 
liryczno-
kabaretowy 
Grodkowicach
JUSTYNA WALIGÓRA

22 maja na scenie Pałacu Żeleńskich na 
zaproszenie Marty i Ireneusza 
Trybulców oraz Wójta Gminy Kłaj 
Zbigniewa Strączka wystąpiły 
znakomite gwiazdy krakowskiego 
kabaretu „Loch Camelot”  – Agnieszka 
Rösnerówna i urokliwie akompaniujący 
jej na fortepianie kompozytor 
o różnorodnym dorobku artystczym, 
najmłodszy stażem piosenkarz Lochu – 
Edward Zawiliński. Para muzyków 
swoim recitalem liryczno-kabaretowym 
pt. „Cud – tra, la, la” zaingurowała 
tegoroczny, już czternasty cykl 
koncertów w Grodkowicach. 

W pierwszej części artyści zaprezentowali 
piękne i dobrze znane utwory z okresu XX-
lecia międzywojennego. Publiczność 
nuciła wraz z wykonawcami   miłosne 
teksty m.in.  Bolesława Leśmiana i Marii 
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Druga 
część spotkania upłynęła pod znakiem 
piosenki kabaretowej. Znaczną cześć 

recitalu wypełniła nastrojowa muzyka 
skomponowana przez Edwarda 
Zawilińskiego.

Agnieszka Rösnerówna i Edward 
Zawiliński po raz pierwszy gościli 
w zabytkowym kompleksie w 
Grodkowicach.  – Jesteśmy oczarowani 
tym miejscem  – mówili w trakcie 
koncertowej przerwy.  

Szlakiem Jana III Sobieskiego 
z „Wolnymi” Kłaj

Od wielu lat LKS „Wolni” Kłaj realizując swoje zadania statutowe stara się rozwijać wśród młodzieży i mieszkańców gminy nie tylko 
zamiłowanie do sportu, ale również wychowywać naszą młodzież w duchu patriotyzmu i umiłowania własnej historii i kultury narodowej. 
Sprzyjają temu realizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kłaj i Powiatem Wielicki zadania pod nazwą „Tam gdzie nasze korzenie”. 
W tym roku ruszyliśmy w trasę „Szlakiem Jana III Sobieskiego”. 

Krzysztof i Mariusz Buczek oraz Jerzy Czubak

Legendarny 
podróżnik 
odwiedza Kłaj
JUSTYNA WALIGÓRA

Brodaty mężczyzna wędrujący z dwoma 
osiołkami przez Kłaj wzbudził 3 czerwca 
niemałe zainteresowanie wśród 
kierowców oraz mieszkańców. Ludzie 
zatrzymywali się na ulicy i wychodzili 
z domów, aby zrobić sobie z nim 
zdjęcie. Nam opowiedział swoją 
historię. 

To 68-letni Francuz Jacques Abdelaziz, 
który od 15 lat przemierza Europę z 
dwoma osiołkami. Trasa jego aktualnej 
wyprawy zaczęła się w Rennes we Francji 
i wiodła przez Luksemburg, Niemcy, 

W pierwszym dniu naszej wyprawy 25 maja 
zwiedziliśmy Lwów; stare miasto, rynek, Cmentarz 
„Orląt Lwowskich”, Cmentarz na Łyczakowie oraz 
Katedrę Łacińską, te miejsca są stałymi punktami 
programu ilekroć jesteśmy we Lwowie i nie 
ukrywamy, że z nostalgią patrzymy na zabytki naszej 
kultury, które pozostały za wschodnią granicą. 
W następnym dniu naszej wyprawy 26 maja 

udajemy się do Żółkwi, perły renesansu 
europejskiego. Miasto powstało w XVI w. na 
terytorium osady Winniki jako ufortyfikowana 
rezydencja. Warto tam przede wszystkim zobaczyć 
miasto-fortecę, które w swoim czasie szczyciło się 
wysokimi murami obronnymi i czterema bramami: 
Lwowską, Żydowską, Glińską oraz Zwierzyniecką. 
Na centralnym placu miasta dominuje 
monumentalna budowla kolegiaty pod wezwaniem 
Wielkiego Wawrzyńca Męczennika 

i Stanisława. Kolegiata w Żółkwi miała służyć jako 
panteon chwały oraz mauzoleum rodzinne. 
W środku znajdują się wybitne dzieła sztuki 
portretowej XVII w. oraz wspaniałe rzeźby 
nagrobne Żółkiewskich. Obok kościoła stoi 
późnorenesansowa dzwonnica, dzięki której 
Żółkiew posiada własną krzywą wierze. 
Jeszcze jedna zachowana budowla rzymsko-

katolicka w Żółkwi to kościół ojców dominikanów 
wybudowany w latach 1653-1655. Na północny 
wschód od rynku znajduje się jeszcze jedna 
budowla obronna, synagoga 
z ażurową renesansową attyką. Została 
zbudowana w 1692 r. jako rzadko spotykany 
przykład renesansowej budowli Lwowskiej szkoły 
plastycznej. Dalej udajemy się do Krechowa, gdzie 
znajduje się obronny zespół klasztorny ojców 
bazylianów. 

Wieczorem tego samego dnia udajemy się na 
spotkanie integracyjne z wójtem Obroszyna 
i młodzieżą klubu sportowego FC Obroszyn 
z którymi od lat utrzymujemy przyjacielskie 
i sportowe kontakty. Wizyta zaowocowała 
zaproszeniem drużyny trampkarzy i seniorów 
naszego klubu na międzynarodowy turniej piłkarski 
do Obroszyna we wrześniu tego roku. Nasza 

współpraca w zakresie sportu i turystyki jest 
dobrym akcentem w aspekcie współpracy 
międzynarodowej naszych państw w ramach 
organizacji EURO 2012. Jednocześnie nawiązanie 
trwałych kontaktów pomiędzy młodzieżą Gminy 
Obroszyno i Gminy Kłaj pomaga budować 
społeczeństwo ponad podziałami.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego.

Ratusz i brama Glińska w Żółkwi

Artyści od 11 lat związani są ze sceną 
krakowskiego kabaretu „Loch Camelot”.  
Gospodarze „Spotkań przy Czakramie” na 
zamku w Niepołomicach oraz „Dworskich 
Spotkań” w dworze Czeczotów 
w Krakowie. W 2006 Agnieszka 
Rösnerówna została laureatką 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A w Poznaniu, gdzie 
również zdobyła nagrodę publiczności.   

Podczas koncertowej przerwy 
publiczność mogła zwiedzać stałą 
wystawę prac plastycznych mieszkańca 
Łężkowic - Mirosława Orzechowskiego.

Opolszczyznę aż do Krakowa skąd 
powędrował do Rzeszowa a potem na 
Słowację. 
Zwiedzanie Europy z dwoma osiołkami 
Nounou i Toutoune to jego sposób na 
życie. Pewnego dnia usłyszał wewnętrzny 
głos nakazujący mu iść do Santiago de 
Compostela – miasta w północno-
zachodniej 
Hiszpanii, i tak to się zaczęło.  – Każdy 
dzień jest inny, każdy przynosi coś innego 
– mówi niekonwencjonalny podróżnik. 
Oprócz trasy Jacques nie planuje niczego. 
Po wielu latach pracy w biurze jako 
specjalista w systemach komunikacyjnych 
dla wojska realizuje się właśnie w ten 
oryginalny sposób.  – Żona aprobuje to, co 
robię. Prosi jedynie abym nie wybierał się 
do Afryki – opowiada z uśmiechem na 
twarzy Jacques. Zapytany o  Polskę 
i Polaków odpowiada, że mógłby 
wymienić wiele pozytywnych ale i 
negatywnych 
cech. Jesteśmy gościnni i serdeczni, ale 
mamy problem ze znajomością języka 
obcego. U podróżnika zmartwienie 
wywołuje również stan naszych dróg 
i poboczy, na których jego osiołki ścierają 
sobie kopytka.
Jacques Abdelaziz codziennie wyrusza 
w trasę około 5, 6 rano.   Wieczorem 
w miejscu noclegu rozbija namiot. Obecna  
podróż po Europie zaplanowana jest na 
sześć miesięcy.  – Każdy dzień jest nową 
przygodą! – mówi z zadowoleniem 
Jacques. 

Jeśli więc sympatyczny brodacz z dwoma 
osiołkami zawita do Twojej miejscowości 
zaproponuj Jacques'owi coś do picia  albo 
użycz miejsca pod namiot.
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„Cud – tra, la, la” 

Wieczór 
liryczno-
kabaretowy 
Grodkowicach
JUSTYNA WALIGÓRA

22 maja na scenie Pałacu Żeleńskich na 
zaproszenie Marty i Ireneusza 
Trybulców oraz Wójta Gminy Kłaj 
Zbigniewa Strączka wystąpiły 
znakomite gwiazdy krakowskiego 
kabaretu „Loch Camelot”  – Agnieszka 
Rösnerówna i urokliwie akompaniujący 
jej na fortepianie kompozytor 
o różnorodnym dorobku artystczym, 
najmłodszy stażem piosenkarz Lochu – 
Edward Zawiliński. Para muzyków 
swoim recitalem liryczno-kabaretowym 
pt. „Cud – tra, la, la” zaingurowała 
tegoroczny, już czternasty cykl 
koncertów w Grodkowicach. 

W pierwszej części artyści zaprezentowali 
piękne i dobrze znane utwory z okresu XX-
lecia międzywojennego. Publiczność 
nuciła wraz z wykonawcami   miłosne 
teksty m.in.  Bolesława Leśmiana i Marii 
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Druga 
część spotkania upłynęła pod znakiem 
piosenki kabaretowej. Znaczną cześć 

recitalu wypełniła nastrojowa muzyka 
skomponowana przez Edwarda 
Zawilińskiego.

Agnieszka Rösnerówna i Edward 
Zawiliński po raz pierwszy gościli 
w zabytkowym kompleksie w 
Grodkowicach.  – Jesteśmy oczarowani 
tym miejscem  – mówili w trakcie 
koncertowej przerwy.  

Szlakiem Jana III Sobieskiego 
z „Wolnymi” Kłaj

Od wielu lat LKS „Wolni” Kłaj realizując swoje zadania statutowe stara się rozwijać wśród młodzieży i mieszkańców gminy nie tylko 
zamiłowanie do sportu, ale również wychowywać naszą młodzież w duchu patriotyzmu i umiłowania własnej historii i kultury narodowej. 
Sprzyjają temu realizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kłaj i Powiatem Wielicki zadania pod nazwą „Tam gdzie nasze korzenie”. 
W tym roku ruszyliśmy w trasę „Szlakiem Jana III Sobieskiego”. 

Krzysztof i Mariusz Buczek oraz Jerzy Czubak

Legendarny 
podróżnik 
odwiedza Kłaj
JUSTYNA WALIGÓRA

Brodaty mężczyzna wędrujący z dwoma 
osiołkami przez Kłaj wzbudził 3 czerwca 
niemałe zainteresowanie wśród 
kierowców oraz mieszkańców. Ludzie 
zatrzymywali się na ulicy i wychodzili 
z domów, aby zrobić sobie z nim 
zdjęcie. Nam opowiedział swoją 
historię. 

To 68-letni Francuz Jacques Abdelaziz, 
który od 15 lat przemierza Europę z 
dwoma osiołkami. Trasa jego aktualnej 
wyprawy zaczęła się w Rennes we Francji 
i wiodła przez Luksemburg, Niemcy, 

W pierwszym dniu naszej wyprawy 25 maja 
zwiedziliśmy Lwów; stare miasto, rynek, Cmentarz 
„Orląt Lwowskich”, Cmentarz na Łyczakowie oraz 
Katedrę Łacińską, te miejsca są stałymi punktami 
programu ilekroć jesteśmy we Lwowie i nie 
ukrywamy, że z nostalgią patrzymy na zabytki naszej 
kultury, które pozostały za wschodnią granicą. 
W następnym dniu naszej wyprawy 26 maja 

udajemy się do Żółkwi, perły renesansu 
europejskiego. Miasto powstało w XVI w. na 
terytorium osady Winniki jako ufortyfikowana 
rezydencja. Warto tam przede wszystkim zobaczyć 
miasto-fortecę, które w swoim czasie szczyciło się 
wysokimi murami obronnymi i czterema bramami: 
Lwowską, Żydowską, Glińską oraz Zwierzyniecką. 
Na centralnym placu miasta dominuje 
monumentalna budowla kolegiaty pod wezwaniem 
Wielkiego Wawrzyńca Męczennika 

i Stanisława. Kolegiata w Żółkwi miała służyć jako 
panteon chwały oraz mauzoleum rodzinne. 
W środku znajdują się wybitne dzieła sztuki 
portretowej XVII w. oraz wspaniałe rzeźby 
nagrobne Żółkiewskich. Obok kościoła stoi 
późnorenesansowa dzwonnica, dzięki której 
Żółkiew posiada własną krzywą wierze. 
Jeszcze jedna zachowana budowla rzymsko-

katolicka w Żółkwi to kościół ojców dominikanów 
wybudowany w latach 1653-1655. Na północny 
wschód od rynku znajduje się jeszcze jedna 
budowla obronna, synagoga 
z ażurową renesansową attyką. Została 
zbudowana w 1692 r. jako rzadko spotykany 
przykład renesansowej budowli Lwowskiej szkoły 
plastycznej. Dalej udajemy się do Krechowa, gdzie 
znajduje się obronny zespół klasztorny ojców 
bazylianów. 

Wieczorem tego samego dnia udajemy się na 
spotkanie integracyjne z wójtem Obroszyna 
i młodzieżą klubu sportowego FC Obroszyn 
z którymi od lat utrzymujemy przyjacielskie 
i sportowe kontakty. Wizyta zaowocowała 
zaproszeniem drużyny trampkarzy i seniorów 
naszego klubu na międzynarodowy turniej piłkarski 
do Obroszyna we wrześniu tego roku. Nasza 

współpraca w zakresie sportu i turystyki jest 
dobrym akcentem w aspekcie współpracy 
międzynarodowej naszych państw w ramach 
organizacji EURO 2012. Jednocześnie nawiązanie 
trwałych kontaktów pomiędzy młodzieżą Gminy 
Obroszyno i Gminy Kłaj pomaga budować 
społeczeństwo ponad podziałami.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego.

Ratusz i brama Glińska w Żółkwi

Artyści od 11 lat związani są ze sceną 
krakowskiego kabaretu „Loch Camelot”.  
Gospodarze „Spotkań przy Czakramie” na 
zamku w Niepołomicach oraz „Dworskich 
Spotkań” w dworze Czeczotów 
w Krakowie. W 2006 Agnieszka 
Rösnerówna została laureatką 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A w Poznaniu, gdzie 
również zdobyła nagrodę publiczności.   

Podczas koncertowej przerwy 
publiczność mogła zwiedzać stałą 
wystawę prac plastycznych mieszkańca 
Łężkowic - Mirosława Orzechowskiego.

Opolszczyznę aż do Krakowa skąd 
powędrował do Rzeszowa a potem na 
Słowację. 
Zwiedzanie Europy z dwoma osiołkami 
Nounou i Toutoune to jego sposób na 
życie. Pewnego dnia usłyszał wewnętrzny 
głos nakazujący mu iść do Santiago de 
Compostela – miasta w północno-
zachodniej 
Hiszpanii, i tak to się zaczęło.  – Każdy 
dzień jest inny, każdy przynosi coś innego 
– mówi niekonwencjonalny podróżnik. 
Oprócz trasy Jacques nie planuje niczego. 
Po wielu latach pracy w biurze jako 
specjalista w systemach komunikacyjnych 
dla wojska realizuje się właśnie w ten 
oryginalny sposób.  – Żona aprobuje to, co 
robię. Prosi jedynie abym nie wybierał się 
do Afryki – opowiada z uśmiechem na 
twarzy Jacques. Zapytany o  Polskę 
i Polaków odpowiada, że mógłby 
wymienić wiele pozytywnych ale i 
negatywnych 
cech. Jesteśmy gościnni i serdeczni, ale 
mamy problem ze znajomością języka 
obcego. U podróżnika zmartwienie 
wywołuje również stan naszych dróg 
i poboczy, na których jego osiołki ścierają 
sobie kopytka.
Jacques Abdelaziz codziennie wyrusza 
w trasę około 5, 6 rano.   Wieczorem 
w miejscu noclegu rozbija namiot. Obecna  
podróż po Europie zaplanowana jest na 
sześć miesięcy.  – Każdy dzień jest nową 
przygodą! – mówi z zadowoleniem 
Jacques. 

Jeśli więc sympatyczny brodacz z dwoma 
osiołkami zawita do Twojej miejscowości 
zaproponuj Jacques'owi coś do picia  albo 
użycz miejsca pod namiot.
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Targowisko wraz z Chełmem leżące na ważnych szlakach 
handlowych odgrywały dużą rolę. W XII w. na Przedgórzu prawo 
targu posiadały jeszcze tylko Kraków i Wieliczka. Dopiero 
w I połowie XIII w.  otrzymały je również Łapczyca i Brzeźnica. 
Czynnikiem wspierającym rozwój Targowiska był również 
przewóz, a później most na Rabie, za korzystanie z których 
pobierano opłaty. Ludność Targowiska bogaciła się na opłatach 
celnych, dochodach z prowadzenia przynajmniej dwóch karczm, 
obsługi podróżnych, na dostarczaniu im prowiantu, sprzętów, 
podwodów, schronienia.

Targowisko utrzymywało związki handlowe z bardzo odległymi 
krajami. Kwitł handel zwłaszcza solą, miedzią, srebrem, miodem, 
skórami itp. O jego zasięgu może świadczyć skarb z XI w. odkryty 

w nieodległej Grobli, w którym znajdowały się monety polskie, 
arabskie, niemieckie, czeskie, węgierskie i angielskie.

Targowisko w dokumentach pisanych pojawia się wielokrotnie, 
m.in. w 1260 r., kiedy książę Bolesław Wstydliwy potwierdził 
Bożogrobcom przyznanie komory celnej przy przeprawie przez 
Rabę , w 1324 r. w dokumencie Benka prepozyta klasztoru 
miechowskiego, w 1325 r. w dokumencie króla Władysława 
Łokietka, w 1331 r.  – kiedy to wspomniany król potwierdza 
przywileje Bożogrobców. W tym ostatnim akcie po raz pierwszy 
jest poświadczony drewniany most na Rabie. W 1364 r.  król 
Kazimierz Wielki podjął próbę przejęcia Targowiska od klasztoru, 
ale śmierć króla w 1370 r. przekreśliła jego plany i wieś powróciła 
do Bożogrobców. Świadczy to o tym, że Targowisko w tym okresie 
było zupełnie nieźle funkcjonującą osadą. Potwierdza to również 
fakt, że w 1354 r. Chełm otrzymał pozwolenie na lokację na prawie 
niemieckim, która jednak nie doszła do skutku.

Po raz kolejny Targowisko pojawia się w dokumentach przy okazji 
sporów w 1373 r. i 1382 r. Z 1411 r. mamy kolejne potwierdzenie 
istnienia drewnianego mostu na Rabie w dokumencie Sądu 
Ziemskiego Krakowskiego. Nazwa wsi pojawia się również 
w aktach z 1454 i 1461 r. W II połowie XV w. – jak podaje Jan 
Długosz – w Targowisku istniał folwark należący do Bożogrobców, 

którzy pobierali od kmieci dziesięcinę (czyli 1/10 plonów 
z każdego łanu chłopskiego), oraz 30 jaj, 2 koguty i 2 sery z łanu. 
Oprócz tego każdy chłop oddawał na rzecz proboszcza w Chełmie 
1 miarkę grochu. Każdy kmieć musiał ponadto odpracować aż 
4 dni w tygodniu i to z własnym zaprzęgiem w folwarku. 
Zagrodnicy ( czyli gospodarujący na zagrodzie, posiadający 
niewielkie kawałki pola) płacili 1 fertona i odpracowywali 1 dzień 
„pieszo” tygodniowo w folwarku. W tym okresie na pewno istniał 
już młyn wodny na Rabie, który Bożogrobcy puszczali 
w dzierżawę.

Przypuszczać należy, że pewnym  zagrożeniem dla Targowiska 
były najazdy Mongołów, zwłaszcza w II poł. XIII w. 
Z antropologicznego punktu widzenia „pamiątką” po nich 

pozostała do dzisiaj w naszych okolicach ludność z wydłużonymi 
czaszkami, charakterystycznymi dla ludów mongolskich.

Znaczenie Targowiska jako osady targowej zaczęło słabnąć od 
II poł. XIV w.,  gdy centrum handlowe zaczęło przesuwać się 
w stronę Bochni (lokowanej w 1253 r.). Przyczyniła się do tego 
również polityka króla Kazimierza Wielkiego, który rywalizując 
o dochody z kościołem ( a zwłaszcza z biskupstwem krakowskim) 
kierował handel solą do nowo lokowanych miast, jak np. Uście, 
lub przeżywających rozkwit jak Niepołomice. W związku z tym 
szlaki handlowe przesunęły się, omijając Targowisko. Sól z Bochni 
przewożono prosto do Uścia, a sól z Wieliczki do Niepołomic, skąd 
następnie transportowano ją dalej Wisłą.

Spadek znaczenia Targowiska wiąże się również z nową tendencją, 
mianowicie w XIV w. nastąpił wzrost znaczenia tanich produktów 
a kupcy zamiast jeździć po Europie z towarem zaczęli zakładać 
firmy, którymi  kierowali przez swoich przedstawicieli.

Pod koniec średniowiecza Targowisko  straciło swoją 
uprzywilejowaną pozycję w rejonie. Było wsią dobrze zarządzaną, 
odbywały się tu jeszcze targi, ale centrami handlowymi stały się 
Bochnia, Wieliczka, oraz Niepołomice. 

C.D.N.

KAMILA POLAK

Nazwa Targowisko po raz pierwszy pojawiła się w 1198 r. w „przywileju konfirmacyjnym Monachusa” patriarchy 
jerozolimskiego a zarazem zwierzchnika Bożogrobców miechowskich, którzy wystąpili do niego o potwierdzenie swoich 

nabytków ofiarowanych im m.in. przez p. Mikorę przed 1175 r. Od tego czasu Targowisko znalazło się w rękach klasztornych . 
Należało do parafii w Chełmie, gdzie już od dawnych czasów istniał kościół, powstały prawdopodobnie na gruzach 

świątyni pogańskiej z czasów Państwa Wiślan.

Sredniowieczne 
Targowisko

Warto wiedzieć
- warto przeczytać

Czerwcowe 
gotowanie to czas 
surówek i sałatek…
MARIA SIEMDAJ

Jeżeli wyrwiemy sałatę z grządki i przyniesiemy do domu, 
sałata żyje dalej. Życie warzyw nie zatrzymuje się w okresie 
zbiorów. Nawet w lodówce rośliny wciąż oddychają. 
Ponieważ są bardzo wrażliwe na to , co z nimi robimy, 
warto poznać kilka ich tajemnic. Dopiero wtedy smak 
sałatki, zupy czy drugiego dania będzie pełny.

Zdrowie w kuchni
Wyprawę po zdrowie w kuchni należałoby zacząć od 
pozbycia się nagromadzonych w ciele toksyn. Jednym 
z najprostszych sposobów jest zastąpienie ciężkich, 
tłustych potraw z mięsa, lekkimi daniami składającymi się 
w głównej mierze z warzyw i owoców. Najlepiej jeść je na 
surowo lub bardzo krótko gotować na parze. Warzywa 
zmieniają się bardzo pod wpływem powietrza. Dzieje się 
tak wtedy , gdy zostaną pokrojone. Dlatego należy je 
bardzo szybko zjeść na surowo, lub zaraz po pokrojeniu 
wrzucić do lodowatej wody.

Czym kroić?
Stare podręczniki kucharskie zalecają żeby sałatę rwać 
palcami. Współczesna nauka to potwierdza: na styku 
kiepskiej stali z sałatą marnuje się najwięcej drogocennych 

substancji. Kupując warzywa i owoce wybieramy te, które 
pochodzą z lokalnych upraw.

Pokrzywa w naszej kuchni
Co można zorganizować lekkiego na czerwcowy obiad, 
poza nieśmiertelnym bukietem z warzyw, marchewką 
z groszkiem czy naleśnikami ze szpinakiem? W roli 
szpinaku krótko duszonego z czosnkiem i dobrą śmietaną 
może wystąpić młoda pokrzywa, która wymiata z naszego 
organizmu toksyny. Należy ją przelać wrzątkiem, osuszyć, 
usunąć łodyżki. Na dużej patelni z odrobiną oleju podgrzać 
posiekaną pokrzywę, dodać czosnku, zmniejszyć ogień, 
dołożyć kilka kawałków masła i dusić 10 minut. Na koniec 
dodać śmietanę i odrobinę sera pleśniowego. Pokrzywę 
warto traktować w kuchni jak natkę zielonej pietruszki 
i dodawać ją do sałatek oraz surówek. Młode listki są 
zdrowym dodatkiem do twarożków.

Świeże truskawki
Są fantastycznym akcentem do sałat z serami pleśniowymi, 
do rukoli wymieszanej z kawałkami grillowanego 
kurczaka, do ryżowej sałatki z brokułami i pieczarkami, do 
makaronowej z cukinią. A nawet do sytej kompozycji z fetą,  
żółtym serem i kawałkami salami.
Brokuły z czosnkiem i zieloną pokrzywą.:
Składniki:
2 brokuły, parę ząbków czosnku, ostra papryczka chilli,
natka zielonej pietruszki, garść listków młodej pokrzywy;

oliwa, sól, pieprz.
Brokuły ugotuj w osolonej wodzie, odsącz i podduś na 
oliwie razem z czosnkiem, siekaną pokrzywą i papryczką 
chilli. Przypraw pieprzem, posyp natka pietruszki. Młode 
listki pokrzywy wymiatają z organizmu toksyny 
nagromadzone podczas zimy na skutek tłustej, niezdrowej 
diety.

Pokrzywy na wzmocnienie:
Sok ze świeżych pokrzyw dodaje energii, uzupełnia 
niedobory witamin i składników mineralnych. Reguluje 
tez pracę układu pokarmowego oraz nerek. Najzdrowsze 
są młode pokrzywy. Należy je zbierać w miejscach 
oddalonych od fabryk, szos i opryskiwanych pól.

Przepis na sok:
Zerwij około kilograma całych pokrzyw, umyj je pod 
bieżącą wodą, osącz i posiekaj. Wyciśnij z nich sok w 
sokowirówce lub przekręć przez maszynkę do mięsa. 
Przecedź i przelej do ciemnej, szklanej butelki. Dokładnie 
zakręć i przechowuj w lodówce. Sok pokrzywowy pij 
codziennie, przez dwa tygodnie – przed śniadaniem po 
łyżeczce od herbaty. Kurację można powtórzyć po 
tygodniowej przerwie.

Co zrobić 
z rojem pszczół? 

WŁODZIMIERZ GĄDEK
WICEPREZES   
KOŁA PSZCZELARZY W KŁAJU

Nawiązując do artykułu z kwietnia, 
pragnę podziękować wszystkim 
osobom dokonującym oprysków roślin 
za takt i rozsądek w wykonywaniu tych 
zabiegów. Wasza rozwaga pozwoliła 
przeżyć naszym pszczołom, tak bardzo 
zdziesiątkowanym po ostatniej 
zimowli. A teraz kilka słów o rojach. 

Naturalnym sposobem rozmnażania się 
pszczół jest ich rojenie się. Kiedy rodzina 
pszczela jest na tyle duża, że zaczyna  być 

jej ciasno lub kiedy brak jest pożytków 
i pszczoły nie mają co robić, wchodzą 
w nastrój rojowy. Wychowują młodą 
matkę, która pozostaje w ulu a stara 
matka wraz z częścią pszczół wylatuje 
z ula szukając miejsca na założenie 
nowego domu. Możemy w tym czasie 
zaobserwować lecącą chmurę pszczół, 
która osiądzie na drzewie, krzaku lub po 
prostu pod zadaszeniem domu, stodoły 
czy też ganku, wiaty lub balkonu i uwiesi 
się bania. Nie bójmy się, gdyż pszczoły 
w roju nie są agresywne. Jedynie
w horrorach pszczoły przedstawione są 
jako mordercy. Rzeczywistość jest 
całkiem inna. Wiszącą roje wystarczy 
skropić wodą nawet za pomocą kropidła 
a one już się nie rozlecą i nikomu 
krzywdy nie zrobią. Następnie proszę 
powiadomić pszczelarza, który 
przyjedzie na miejsce i zbierze rój.     
Numery telefonów w tej sprawie:  507 
383 040, 12-284 23 67,  664 543 160.                                                                                 

fot. Włodzimierz Gądek

Dużo zdrowia, pogody i słońca
życzy :

Koło Gospodyń Kłaj
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Targowisko wraz z Chełmem leżące na ważnych szlakach 
handlowych odgrywały dużą rolę. W XII w. na Przedgórzu prawo 
targu posiadały jeszcze tylko Kraków i Wieliczka. Dopiero 
w I połowie XIII w.  otrzymały je również Łapczyca i Brzeźnica. 
Czynnikiem wspierającym rozwój Targowiska był również 
przewóz, a później most na Rabie, za korzystanie z których 
pobierano opłaty. Ludność Targowiska bogaciła się na opłatach 
celnych, dochodach z prowadzenia przynajmniej dwóch karczm, 
obsługi podróżnych, na dostarczaniu im prowiantu, sprzętów, 
podwodów, schronienia.

Targowisko utrzymywało związki handlowe z bardzo odległymi 
krajami. Kwitł handel zwłaszcza solą, miedzią, srebrem, miodem, 
skórami itp. O jego zasięgu może świadczyć skarb z XI w. odkryty 

w nieodległej Grobli, w którym znajdowały się monety polskie, 
arabskie, niemieckie, czeskie, węgierskie i angielskie.

Targowisko w dokumentach pisanych pojawia się wielokrotnie, 
m.in. w 1260 r., kiedy książę Bolesław Wstydliwy potwierdził 
Bożogrobcom przyznanie komory celnej przy przeprawie przez 
Rabę , w 1324 r. w dokumencie Benka prepozyta klasztoru 
miechowskiego, w 1325 r. w dokumencie króla Władysława 
Łokietka, w 1331 r.  – kiedy to wspomniany król potwierdza 
przywileje Bożogrobców. W tym ostatnim akcie po raz pierwszy 
jest poświadczony drewniany most na Rabie. W 1364 r.  król 
Kazimierz Wielki podjął próbę przejęcia Targowiska od klasztoru, 
ale śmierć króla w 1370 r. przekreśliła jego plany i wieś powróciła 
do Bożogrobców. Świadczy to o tym, że Targowisko w tym okresie 
było zupełnie nieźle funkcjonującą osadą. Potwierdza to również 
fakt, że w 1354 r. Chełm otrzymał pozwolenie na lokację na prawie 
niemieckim, która jednak nie doszła do skutku.

Po raz kolejny Targowisko pojawia się w dokumentach przy okazji 
sporów w 1373 r. i 1382 r. Z 1411 r. mamy kolejne potwierdzenie 
istnienia drewnianego mostu na Rabie w dokumencie Sądu 
Ziemskiego Krakowskiego. Nazwa wsi pojawia się również 
w aktach z 1454 i 1461 r. W II połowie XV w. – jak podaje Jan 
Długosz – w Targowisku istniał folwark należący do Bożogrobców, 

którzy pobierali od kmieci dziesięcinę (czyli 1/10 plonów 
z każdego łanu chłopskiego), oraz 30 jaj, 2 koguty i 2 sery z łanu. 
Oprócz tego każdy chłop oddawał na rzecz proboszcza w Chełmie 
1 miarkę grochu. Każdy kmieć musiał ponadto odpracować aż 
4 dni w tygodniu i to z własnym zaprzęgiem w folwarku. 
Zagrodnicy ( czyli gospodarujący na zagrodzie, posiadający 
niewielkie kawałki pola) płacili 1 fertona i odpracowywali 1 dzień 
„pieszo” tygodniowo w folwarku. W tym okresie na pewno istniał 
już młyn wodny na Rabie, który Bożogrobcy puszczali 
w dzierżawę.

Przypuszczać należy, że pewnym  zagrożeniem dla Targowiska 
były najazdy Mongołów, zwłaszcza w II poł. XIII w. 
Z antropologicznego punktu widzenia „pamiątką” po nich 

pozostała do dzisiaj w naszych okolicach ludność z wydłużonymi 
czaszkami, charakterystycznymi dla ludów mongolskich.

Znaczenie Targowiska jako osady targowej zaczęło słabnąć od 
II poł. XIV w.,  gdy centrum handlowe zaczęło przesuwać się 
w stronę Bochni (lokowanej w 1253 r.). Przyczyniła się do tego 
również polityka króla Kazimierza Wielkiego, który rywalizując 
o dochody z kościołem ( a zwłaszcza z biskupstwem krakowskim) 
kierował handel solą do nowo lokowanych miast, jak np. Uście, 
lub przeżywających rozkwit jak Niepołomice. W związku z tym 
szlaki handlowe przesunęły się, omijając Targowisko. Sól z Bochni 
przewożono prosto do Uścia, a sól z Wieliczki do Niepołomic, skąd 
następnie transportowano ją dalej Wisłą.

Spadek znaczenia Targowiska wiąże się również z nową tendencją, 
mianowicie w XIV w. nastąpił wzrost znaczenia tanich produktów 
a kupcy zamiast jeździć po Europie z towarem zaczęli zakładać 
firmy, którymi  kierowali przez swoich przedstawicieli.

Pod koniec średniowiecza Targowisko  straciło swoją 
uprzywilejowaną pozycję w rejonie. Było wsią dobrze zarządzaną, 
odbywały się tu jeszcze targi, ale centrami handlowymi stały się 
Bochnia, Wieliczka, oraz Niepołomice. 

C.D.N.

KAMILA POLAK

Nazwa Targowisko po raz pierwszy pojawiła się w 1198 r. w „przywileju konfirmacyjnym Monachusa” patriarchy 
jerozolimskiego a zarazem zwierzchnika Bożogrobców miechowskich, którzy wystąpili do niego o potwierdzenie swoich 

nabytków ofiarowanych im m.in. przez p. Mikorę przed 1175 r. Od tego czasu Targowisko znalazło się w rękach klasztornych . 
Należało do parafii w Chełmie, gdzie już od dawnych czasów istniał kościół, powstały prawdopodobnie na gruzach 

świątyni pogańskiej z czasów Państwa Wiślan.

Sredniowieczne 
Targowisko

Warto wiedzieć
- warto przeczytać

Czerwcowe 
gotowanie to czas 
surówek i sałatek…
MARIA SIEMDAJ

Jeżeli wyrwiemy sałatę z grządki i przyniesiemy do domu, 
sałata żyje dalej. Życie warzyw nie zatrzymuje się w okresie 
zbiorów. Nawet w lodówce rośliny wciąż oddychają. 
Ponieważ są bardzo wrażliwe na to , co z nimi robimy, 
warto poznać kilka ich tajemnic. Dopiero wtedy smak 
sałatki, zupy czy drugiego dania będzie pełny.

Zdrowie w kuchni
Wyprawę po zdrowie w kuchni należałoby zacząć od 
pozbycia się nagromadzonych w ciele toksyn. Jednym 
z najprostszych sposobów jest zastąpienie ciężkich, 
tłustych potraw z mięsa, lekkimi daniami składającymi się 
w głównej mierze z warzyw i owoców. Najlepiej jeść je na 
surowo lub bardzo krótko gotować na parze. Warzywa 
zmieniają się bardzo pod wpływem powietrza. Dzieje się 
tak wtedy , gdy zostaną pokrojone. Dlatego należy je 
bardzo szybko zjeść na surowo, lub zaraz po pokrojeniu 
wrzucić do lodowatej wody.

Czym kroić?
Stare podręczniki kucharskie zalecają żeby sałatę rwać 
palcami. Współczesna nauka to potwierdza: na styku 
kiepskiej stali z sałatą marnuje się najwięcej drogocennych 

substancji. Kupując warzywa i owoce wybieramy te, które 
pochodzą z lokalnych upraw.

Pokrzywa w naszej kuchni
Co można zorganizować lekkiego na czerwcowy obiad, 
poza nieśmiertelnym bukietem z warzyw, marchewką 
z groszkiem czy naleśnikami ze szpinakiem? W roli 
szpinaku krótko duszonego z czosnkiem i dobrą śmietaną 
może wystąpić młoda pokrzywa, która wymiata z naszego 
organizmu toksyny. Należy ją przelać wrzątkiem, osuszyć, 
usunąć łodyżki. Na dużej patelni z odrobiną oleju podgrzać 
posiekaną pokrzywę, dodać czosnku, zmniejszyć ogień, 
dołożyć kilka kawałków masła i dusić 10 minut. Na koniec 
dodać śmietanę i odrobinę sera pleśniowego. Pokrzywę 
warto traktować w kuchni jak natkę zielonej pietruszki 
i dodawać ją do sałatek oraz surówek. Młode listki są 
zdrowym dodatkiem do twarożków.

Świeże truskawki
Są fantastycznym akcentem do sałat z serami pleśniowymi, 
do rukoli wymieszanej z kawałkami grillowanego 
kurczaka, do ryżowej sałatki z brokułami i pieczarkami, do 
makaronowej z cukinią. A nawet do sytej kompozycji z fetą,  
żółtym serem i kawałkami salami.
Brokuły z czosnkiem i zieloną pokrzywą.:
Składniki:
2 brokuły, parę ząbków czosnku, ostra papryczka chilli,
natka zielonej pietruszki, garść listków młodej pokrzywy;

oliwa, sól, pieprz.
Brokuły ugotuj w osolonej wodzie, odsącz i podduś na 
oliwie razem z czosnkiem, siekaną pokrzywą i papryczką 
chilli. Przypraw pieprzem, posyp natka pietruszki. Młode 
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Co zrobić 
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WŁODZIMIERZ GĄDEK
WICEPREZES   
KOŁA PSZCZELARZY W KŁAJU

Nawiązując do artykułu z kwietnia, 
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osobom dokonującym oprysków roślin 
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fot. Włodzimierz Gądek

Dużo zdrowia, pogody i słońca
życzy :

Koło Gospodyń Kłaj
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Karatecy na 
podium
JOANNA MUSIAŁ 

9 medali – 3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe – zdobyli nasi 
karatecy na XXII Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów 
i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym we Wrocławiu. 
W zawodach wzięło udział około 500 zawodników z całej 
Polski.

Po raz kolejny złoto w kata drużynowym zdobyła drużyna w
 składzie Rafał Wajda, znany dzieciom i ich rodzicom, trener 
karate w gminie Kłaj, Paweł Janusz i Michał Janusz.

W ślady trenerów, również zajmując pierwsze miejsce w tej samej 
konkurencji, w kategorii junior młodszy, uplasowała się drużyna 
w składzie Krzysztof Buczek(Kłaj) Wiktor Staszak, i Damian Latos. 

Mistrzem Polski w kata indywidualnym został Paweł Janusz 
z Niepołomic. Brąz w tej samej kategorii zdobył Rafał Wajda Tym 
samym broniąc zeszłoroczny wynik.
Kolejny raz bardzo dobrze wypadła Klaudia Mleko (Szarów), 
która tym razem debiutowała w kategorii junior młodszy. 
– Cieszę się, iż tygodnie ciężkich treningów, nieraz nawet po kilka 
godzin dziennie, zostały nagrodzone – stwierdziła po zawodach 
Klaudia, brązowa medalistka w konkurencji, kogo kumite (walka) 
i fuku-go. Trzeci brąz zdobyła w en-bu z Wiktorem Staszakiem. 
Srebrny medal w en-bu wywalczyli także Damian Latos 
i Krzysztof Buczek.
Co roku zwiększa się liczba utytułowanych wychowanków 
senseia Rafała. Ich udział w zawodach rangi ogólnopolskiej oraz 
zdobyte medale są dumą nie tylko dla ich rodziców, ale również 
dla Gminy Kłaj. 

Medalowe 
szczypiornistki
MAGDALENA I KRZYSZTOF KUTRZEBOWIE     

Dobiegły końca rozgrywki ligowe piłki ręcznej dziewcząt 
w sezonie 2010/2011. W bieżącym roku szkolnym, dla 
dziewcząt, treningi odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych: młodziczki młodszej oraz młodziczki. Niestety, 
z powodu kłopotów finansowych, UKS Alfa Szarów nie 
wystawił w rozgrywkach żadnej drużyny. Ale to nie oznacza, 
że nie uczestniczyliśmy w żadnych zawodach. 
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Grupa naszych młodziczek występowała w Lidze Małopolskiej 
razem ze swoimi koleżankami z Bochni w drużynie MOSiR 
Bochnia, z którymi wywalczyła prawo gry w Finałach 
Mistrzostw Polski. Były to następujące dziewczęta: Karolina 
Krawczyk, Judyta Piotrowska, Katarzyna Kamusińska, Klaudia 
Golarz, Natalia Nosek, Justyna Kupiec, Sylwia Szostak.
Bardzo dobra postawa tych zawodniczek zaowocowała 
powołaniami do Kadry Wojewódzkiej Młodziczek Judyty 
Piotrowskiej i Natali Nosek oraz do Kadry Juniorek Klaudi Golarz 

i Katarzyny Kamusińskiej. Zawodniczki te wywalczyły  sobie 
prawo reprezentowania naszego województwa 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Obie grupy wiekowe tj. dziewczęta z Gimnazjum jak i ze Szkoły 
Podstawowej z powodzeniem brały również udział w 
rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 
Gimnazjalistki zakończyły swoje zmagania na zawodach 
rejonowych, natomiast dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
zwyciężyły w rozgrywkach na szczeblu gminy, powiatu i rejonu 
dochodząc do szczebla wojewódzkiego, zajmując ostatecznie 
szóste miejsce w Małopolsce.
Występowały one w następującym składzie: Wiktoria Nicia, 
Magda Sykta, Kaja Tota, Emilia Kuzaj, Klaudia Szlachta, Marta 
Krawczyk, Kinga Gruszecka, Więcek Natalia, Wiktoria Szostak, 

Natalia Nosek, Kamila Gruszecka, Klaudia Hytroś.
          W chwili obecnej UKS Alfa Szarów przygotowuje się do 
wyjazdu na Światowy Festiwal Piłki Ręcznej  Interamnia World 
Cup który odbędzie się we Włoszech w dniach 1-10 lipca. Udział 
w tej imprezie, oprócz walorów typowo sportowych, jest 
znakomitą okazją do spotkania z rówieśnikami z całego świata, 
nawiązania nowych przyjaźni, odpoczynku nad ciepłym 
morzem oraz poznania kultury i zabytków słonecznej Italii. 

niepowtarzalne, robione ręcznie i dlatego cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Prace na kiermasz wykonały 
dzieci razem z Panią wychowawczynią Anną Kukiełą  
i pracownikami oddziału przedszkolnego. 

Do akcji włączyli się również rodzice.

Szczególne podziękowania dla Pani Agaty i Roberta 
Skibów za zaangażowanie się w przygotowanie świątecznych 
ozdób. Pieniążki, które zebraliśmy, zostały przeznaczone na 
zakup zabawek dla dzieci. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Targowisku serdecznie 
dziękują Pani Iwonie Zdulecznej FPH MOTIV za 
ufundowanie stolików i krzesełek do kącika lalek. 

Dzieci z klasy „0” w Targowisku wraz z wychowawczynią 
serdecznie dziękują Pani Urszuli Solarz, Pani Katarzynie 
Maćkowskiej, Pani Annie Fortunie za zakup pomocy 
dydaktycznych oraz Panu Tomaszowi Jasińskiemu  za 
nieodpłatne świadczenie usług transportowych dzieciom 
podczas wycieczek organizowanych wspólnie z rodzicami. 

Oryginalny 
kiermasz 
ANNA KUKIEŁA
MAŁGORZATA CESNYKA

Od 4 do 20 kwietnia  2011 roku w oddziale przedszkolnym 
w Targowisku zorganizowany został kiermasz wielkanocny. 
W czasie tej akcji sprzedawane były wyroby dekoracyjne 
związane ze świętami Wielkiej Nocy. Ozdoby świąteczne były 

INFORMACJE

Eko salon 

10 maja w Gimnazjum w Kłaju odbyła się w naszej szkole 
niecodzienna prezentacja.
Jedna z naszych pracowni lekcyjnych zamieniła się na kilka 
godzin w przytulny, domowy salon. Stało się to za sprawą 
uczniów z klasy IIa Gimnazjum w Kłaju.

                 
Przez ponad dwa miesiące w ramach zajęć artystycznych
przeprowadzonych przez panią Monikę Moroniewicz - Woźniak, 
realizowaliśmy projekt pt. Eko salon. Naszym zadaniem było 
zaprojektowanie i wykonanie mebli oraz sprzętu RTV: sofy, 
foteli, ławy, szafy, toaletki, telewizora oraz lampy. Do ich 
przygotowania posłużyły nam tekturowe kartony, gazety, stare 
książki, ręczniki kuchenne, a nawet papier toaletowy. Warto też 
dodać, że nasze meble zostały wykonane w skali 1:1.
       Celem projektu było wzbudzenie kreatywności i twórczości 
artystycznej wśród uczniów. Temat oraz zastosowane przez nas 
materiały dały szansę do poszukiwania oryginalnych rozwiązań 
i rozwijania wyobraźni przestrzennej. 
       Efekt końcowy mogła zobaczyć cala społeczność ZSO 
w Kłaju.                                                                           

TOMASZ PAGACZ – UCZEŃ KLASY IIA 

fot. Monika Moroniewicz - Woźniak
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Justyna Waligóra, mail  j.waligora@klaj.pl 
Na okładce  : I Bieg Rodzinny, fot. JW

fot Joanna Musiał 

Na zdjęciu od lewej Krzysztof Buczek, Rafał Wajda i Klaudia Mleko.
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i fuku-go. Trzeci brąz zdobyła w en-bu z Wiktorem Staszakiem. 
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i Krzysztof Buczek.
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wyjazdu na Światowy Festiwal Piłki Ręcznej  Interamnia World 
Cup który odbędzie się we Włoszech w dniach 1-10 lipca. Udział 
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Przez ponad dwa miesiące w ramach zajęć artystycznych
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realizowaliśmy projekt pt. Eko salon. Naszym zadaniem było 
zaprojektowanie i wykonanie mebli oraz sprzętu RTV: sofy, 
foteli, ławy, szafy, toaletki, telewizora oraz lampy. Do ich 
przygotowania posłużyły nam tekturowe kartony, gazety, stare 
książki, ręczniki kuchenne, a nawet papier toaletowy. Warto też 
dodać, że nasze meble zostały wykonane w skali 1:1.
       Celem projektu było wzbudzenie kreatywności i twórczości 
artystycznej wśród uczniów. Temat oraz zastosowane przez nas 
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i rozwijania wyobraźni przestrzennej. 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości składamy wszystkim Spółdzielcom 
z terenu gminy Kłaj wyrazy uznania za wkład pracy zawodowej i społecznej w budowę 
i rozwój idei spółdzielczej. 

Składamy jednocześnie życzenia dalszego aktywnego i twórczego wkładu w rozwój 
i kształtowanie nowoczesnej polskiej spółdzielczości.

Wszystkim członkom oraz pracownikom życzymy satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów 
osobistych.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

          Rada Nadzorcza  i Zarząd Spółdzielni
                 Handlowo-Usługowej w Kłaju

obok budynku Kłaj nr 653
(placówki Energetycznej. Gazowej 

i sklepu meblowego)

Lokal posiada energię elektryczną, gaz, wodę, 
i CO,może być przeznaczony

pod każdą działalność gospodarczą.

Informacji udziela zarząd spółdzielni 
tel. 12 284 12 54; 12 284 12 22; 601 922 931

1 lipca
Międzynarodowy Dzień 

Spółdzielczości

  Spółdzielnia Handlowo-Usługowa                 
              „Samopomoc Chłopska”                                    

w Kłaju                                                                

przyjmie uczniów 
na praktyczną naukę

w zawodzie:

SPRZEDAWCA

Bliższe informacje można uzyskać
pod nr. telefonu:

12 284 12 54
12 284 14 22:

  Spółdzielnia Handlowo-Usługowa                 
              „Samopomoc Chłopska”                                    

w Kłaju                                                                

tanio wynajmie

w centrum Kłaja

2
lokal o powierzchni 123 m
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