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Nowy rok szkolny rozpoczęty

Przed uczniami prawie 200 dni 
nauki!
1 września  1347 uczniów rozpoczęło w gminie Kłaj nowy rok szkolny. Ogółem w stosunku do roku ubiegłego 
w szkołach odnotowano wzrost liczby uczniów. Łącznie w gminie mamy ich o 31 więcej. To pierwsza od 12 lat 
„pozytywna” statystyka. 

Zajęcia w nowym roku szkolnym potrwają aż do 
29 czerwca. Za to w szkolnym kalendarzu zaplanowano 
dwie dłuższe świąteczne przerwy. Nowy rok szkolny to 
także inne, ważne zmiany. Od 1 września wszystkie 
pięciolatki zostały objęte obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym. To także ostatni rok, kiedy rodzice 
sześciolatków mogli podjąć indywidualną decyzję 

o posłaniu dziecka do pierwszej klasy. Od następnego roku 
wszystkie sześciolatki zostaną objęte obowiązkowym 
nauczaniem początkowym. W gminie Kłaj na 118 
urodzonych w 2005 roku dzieci do pierwszych klas poszło 
18-ro. W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost 
o ponad 100 procent, wówczas liczba ta wynosiła 7. Jak 
zapewnia Michał Łuczkiewicz dyrektor Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wszystkie 
placówki w naszej gminie są gotowe do przyjęcia 
maluchów. Dodatkowo standard pod kątem wyposażenia 
pracowni ma podnieść realizacja unijnego projektu 
przygotowanego przez GZEAS przy współpracy 
z dyrektorami placówek oświatowych. Projekt pomyślnie 
przeszedł już formalną weryfikację i jeśli zostanie 

ostatecznie zaakceptowany to do pracowni nauczania 
początkowego w całej gminie trafią materiały i pomoce 
dydaktyczne za ponad  180 tys. 206 zł. W najbliższym 
czasie powiększy się również infrastruktura  szkolnych 
placów zabaw. Dzięki połączeniu wkładu gminy 
i zewnętrznych środków rekreacyjne urządzenia staną 
w miejscowościach gdzie ich brakowało, czyli przy ZSO 

w Kłaju i Brzeziu.  

Tegoroczne priorytety wskazują dyrektorzy 
poszczególnych zespołów szkół.: 

Iwona Marzec – Grodkowice:
Rzetelne i sprawne funkcjonowanie klasy pierwszej 
integracyjnej oraz oddziału przedszkolnego 
integracyjnego.  
Kolejnym celem jest doposażenie oddziału 
przedszkolnego tak aby dzieci miały jak najlepsze 
warunki do nauki i zabawy. 

W bieżącym roku szkolnym zostanie także 
wdrożony projekt pt: „NAUKA ANGIELSKIEGO NIE 
MUSI BYĆ NUDNA, ANI TRUDNA”, na który szkoła 
uzyskała dotację w ramach konkursu 
organizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju 
„Nida” i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. 
Dodatkowymi zajęciami zostaną obięte wszystkie 
dzieci z naszej szkoły.

Wojciech Smoter – Szarów:
Utrzymanie wysokiej jakość uczenia, która znajdzie 
odzwierciedlenie w egzaminach zewnętrznych.

Szkoła przygotowuje bogatą ofertę pozalekcyjną 
m.in. wymianę młodzieży i doświadczeń z 
partnerską szkołą we Lwowie oraz zajęcia 
prowadzone przez UKS Alfa.

Lucyna Dudziak – Kłaj:
W obszarze postaw i zachowań uczniów 
w bieżącym roku szkolnym w  szczególności 
realizowane będą działania edukacyjno- 
wychowawcze poświęcone kształtowaniu 
właściwych nawyków żywieniowych oraz 
zagrożeniom cywilizacyjnym.

W związku z 750- leciem Kłaja, w ramach edukacji 
patriotycznej szkoła skupi swe działania na 
poznawaniu historii i współczesności Kłaja. 

W obszarze dotyczącym efektów dydaktycznych 
szkoła podejmie działania związane z organizacją 
dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności 
w nauce oraz rozwijających swoje zainteresowania 
i  umiejętności. Szczególną uwagę zwrócimy także 
na kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie 
standardów: "pisanie" i "wykorzystanie wiedzy 
w praktyce".

Marzena Czyż - Brzezie:
Działania związane z przygotowaniem do udziału SA
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w projekcie systemowym – Indywidualizacja nauczania 
w kl. I – III szkoły podstawowej.
Wdrożenie działań dotyczących dostosowania wymagań 
do indywidualnych potrzeb uczniów.
Kontynuacja projektów gimnazjalnych: „Pracuję na swój 
sukces”, „Powalczmy o przyszłość”.

Wiesława Kozień – Targowisko:
Projekt „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”, 
do którego przystąpiła nasza szkoła, ma na celu 
opracowanie nowych, znacznie doskonalszych niż 
obecne, sposobów kształcenia umiejętności 
matematycznych, informatycznych oraz 
przedsiębiorczych.        

Nowoczesne metody opracowywane są przez zespół 
ekspertów z wieloletnim doświadczeniem 
w szkolnictwie, współpracujący z Uniwersytetem 
Helsińskim, zaś cały projekt koordynuje Wyższa Szkoła 
Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 

Uczniowie klasy I gimnazjum (bo w tej klasie będzie 
organizowany projekt) będą mieli okazję w ciekawy 
i innowacyjny sposób zdobywać wiedzę, a zwłaszcza 
umiejętności z wyżej wymienionych dziedzin, ponieważ 
prócz klasycznych, typowych lekcji, będą miały okazję 
pracować na e-learningowej platformie MOODLE.

Więcej o projekcie możecie Państwo przeczytać na 
stronie internetowej www.matemaniak.pl 

Rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem władz gminy, 
radnych, sołtysów i przedstawicieli mieszkańców miało 
miejsce w Szarowie. W kościele pw. Świętego Biskupa-
Męczennika odprawiono Mszę Świętą. W murach 
świątyni inaugurujący rok szkolny jak zawsze mogli 
wsłuchać się w dobre słowa księdza Adama 
Kozłowskiego ale i sołtys Alicji Wójtowicz, dyrektora  
Wojciecha Smotera oraz wójta Zbigniewa Strączka. 
Wszyscy życzyli  uczniom wytrwałości i sukcesów, 
radości i satysfakcji czerpanych z pracy przez najbliższe 
miesiące. 

Następnie uroczysty pochód przemaszerował pod 
Pomniki Pamięci w Szarowie gdzie w 72 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej złożono kwiaty i zapalono 
znicz pamięci. Podczas akademii przygotowanej pod 
opieką nauczycielek – Doroty Kościółek oraz Marii 
Jareckiej uczniowie zaprezentowali swoje artystyczne 
umiejętności.  

Organizatorzy uroczystości to Sołtys i Rada Sołecka 
Szarowa oraz Urząd Gminy Kłaj. 

JUSTYNA WALIGÓRA
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Rozpoczyna się druga edycja projektu „Pracuję na swój sukces” 
Koordynator Elżbieta Latos 

1września rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji projektu „Pracuję na swój sukces”. Projekt będzie kontynuowany 
w 4 gimnazjach: Brzeziu, Kłaju, Szarowie i Targowisku. Gimnazjum w Brzeziu zorganizuje zajęcia; dydaktyczno-
wyrównawcze, psychologiczno-pedagogiczne, matematyczno-przyrodnicze, ośrodki kariery. Gimnazjum w Kłaju 
zaproponuje swoim uczniom zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, z  języka angielskiego, 
informatyki, ośrodki kariery. Gimnazjum w Szarowie przeprowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, z języka 
angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ośrodki kariery. Gimnazjum w Targowisku zaprasza na zajęcia: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, aktorstwa, ośrodków kariery. 
W drugiej edycji uczniowie uczęszczający na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą mieli zorganizowany 3-dniowy 
wyjazd edukacyjny. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze zostaną wzbogacone o wyjazdy do muzeum. Młodzi „aktorzy” 
z zajęć teatralnych zobaczą spektakle w ośrodkach kultury w Krakowie. Informatycy z zajęć „Cybernauta” będą uczestniczyć 
w wyjeździe do firmy informatycznej. Wszystkie zajęcia oraz wyjazdy są dla uczniów darmowe, a sfinansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

GMINA KŁAJGMINA KŁAJ

Reporterzy TVN 24 i TVP3 w Kłaju
Gmina Kłaj znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Na przełomie lipca i sierpnia odwiedzili nas 
reporterzy czołowych stacji telewizyjnych w Polsce - TVN 24 i TVP3. Na celowniku kamer znalazł się temat 
rozjeżdżania dróg przez ciężarówki, dowożące materiał na teren budowy A4. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Dziennikarze rozmawiali z wójtem gminy Zbigniewem 
Strączkiem – na bieżąco interweniującym w sprawie, 
wykonawcami inwestycji, funkcjonariuszami policji 
i poszkodowanymi właścicielami nieruchomości. 
Częścią kilkunastominutowego reportażu był obraz 
dróg rozjeżdżanych przez kierowców tzw. patelni.  

Relacje można było obejrzeć w programie „Prosto 
z Polski” i w „15 na żywo”. Widzowie regionalnej trójki 
reportaż z Kłaja oglądali jako pierwszy w głównym 
wydaniu Kroniki. Kłaj to pierwsza miejscowość, 
w której reporterzy trójki podjęli temat nielegalnego 
poruszania się pojazdów o wysokim tonażu z dróg nie 
przystosowanych do przenoszenia tego typu obciążeń. 

Sprostowanie 
Autorem  tekstu ,,Z kart historii” w wakacyjnym numerze 
Samodzielności jest Pan Krzysztof Naruszewicz.  Jednocześnie OSP 
Targowisko poleca Państwu gorąco książkę Pani Anny Wójtowicz – 
,,W stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku 1911-2011” 
która okazała się bardzo pomocna w opracowaniu artykułu. 
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Sprostowanie
Autorem tekstu „Sposób na Jubileusz” opublikowanego 
w tegorocznym lipcowo-sierpniowym wydaniu ”Samodzielności” 
jest Pani Ewa Godzic a nie Pani Ewa Dziedzic. 
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 

Z wizytą na Ukrainie

Obroszyn i Kłaj będą 
gminami partnerskimi 
W pierwszy weekend września wójt Zbigniew Strączek, 
przedstawiciel Rady Gminy Jan Płachno, prezes LKS 
Wolnych Kłaj Jerzy Czubak oraz  sportowcy i działacze 
skupieni wokół klubu uczestniczyli w oficjalnych 
spotkaniach z przedstawicielami władz gminy Obroszyn. 
   
Pierwszym wydarzeniem polsko-ukraińskiego spotkania był 
V Międzynarodowy Turniej Piłkarski. O miano najlepszych 
rywalizowały zespoły z Polski, Nigerii i Ukrainy. Podniosłym 
akcentem mistrzostw było odegranie trzech rodzajów 
hymnów narodowych. Bezkompromisowo pierwsze miejsce 
podczas rozgrywek wywalczył Ludowy Klub Sportowy Wolni.

Współpraca pomiędzy klubami sportowymi z Kłaja 
i Obroszyna została nawiązana sześć lat temu. 
Zapoczątkowała ją polsko-ukraińska wymiana młodzieży 
jaką od lat prowadzi Uczniowski Klub Sportowy Alfa.
Już teraz wiadomo, że goście z Ukrainy przyjadą do Kłaja na 
przełomie listopada i grudnia bieżącego roku i wezmą udział 
obok m.in. drużyny z Wiednia w Międzynarodowym 
Mikołajowym Turnieju Piłkarskim w Zespole Szkól. Wówczas 
planowane jest podpisanie porozumienia partnerskiego 
pomiędzy samorządami. - Podczas rozmów z wicewójtem 
gminy Obroszyn zadeklarowaliśmy chęć trwałej współpracy 
i wymiany doświadczeń w różnych obszarach aktywności 
obu gmin. Współpraca szczególnie miałaby służyć rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków 
w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki, gospodarki a także, 
co bardzo ważne, tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy 
obywatelami zaprzyjaźnionych Gmin – mówi wójt Zbigniew 
Strączek. Dlatego też młodzież z Obroszyna oraz 
przedstawicielie samorządu gminy zostali również 
zaproszeni do Kłaja w przyszłym roku na Jubileusz 750-lecia 
Kłaja i 90-lecie „TS Wolni Kłaj”.

Spotkanie 
z mieszkańcami Łysokań

Budowa kanalizacji oraz przekazanie na rzecz gminy części 
podatku dochodowego - to główne tematy spotkania wójta 
Zbigniewa Strączka z właścicielami  posesji po byłych 
ogrodach działkowych. 22 lipca w rozmowach 
z gospodarzami posesji uczestniczył również 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Gaj oraz Włodzimierz 
Maciejasz sołtys wsi.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na byłych ogrodach 
działkowych od lat borykają się z brakiem dostatecznej 
infrastruktury komunalnej typu kanalizacja, czy oświetlenie 
uliczne. Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe 
gminy w tym zakresie część z nich wystąpiła z inicjatywą 
przekazania darowizny na rzecz gminy i środków z podatku 
dochodowego.
-  W Łysokaniach brakuje przeszło 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wartość takiej inwestycji to około 3,5 mln zł. W ciągu najbliższych 
czterech lat gmina nie będzie w stanie samodzielne wybudować 
kanalizacji w tym sołectwie. Zaproponowałem mieszkańcom 
wykonanie tej inwestycji na bazie montażu finansowego 
obejmującego środki własne gminy, fundusze unijne oraz złożenie 
przez nich NIP-3. Decyzja o realizacji zadania w najbliższych latach 
zależy od samych zainteresowanych – mówi szef gminy. 

W zwiększeniu nakładów na potrzebne inwestycje w sektorze 
byłych ogródków działkowych miałyby właśnie pomóc środki 
z podatku dochodowego przekierowane na wniosek osób 
zamieszkujących na terenie Łysokań a zameldowanych poza 
gminą. Nowi mieszkańcy, którzy nie zmienili jeszcze meldunku, 
mogą w prosty sposób przekazać swoje pieniądze z rozliczenia PIT 
do lokalnego budżetu. Wystarczy wypełniając formularz NIP-3 
wpisać miejsce zamieszkania na terenie gminy Kłaj. Wówczas 
standardowo przeszło 37% podatku trafi do budżetu gminy. 
Przykładowo Kowalski płaci 1000 zł podatku dochodowego od 
osób fizycznych, 370 zł odprowadzane jest do gminy. – Chcemy 
systematycznie poprawiać warunki życia mieszkańców, do tego 
potrzeba jednak znacznie większej ilości pieniędzy niż ta którą 
posiadamy. Dlatego im więcej osób rozliczy się w Urzędzie 
Skarbowym w Wieliczce, i tym samym będzie miało udział 
w budowie wspólnego budżetu, tym więcej inwestycji będziemy 
mogli przeprowadzić – komentuje wójt Zbigniew Strączek.   

Marcin Kowalczyk Radny Gruszek 
zaprasza Mieszkańców
w sprawach gminnych 

w każde popołudnie z wyjątkiem 
niedzieli w domu, numer 384.

tel. 512918876
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Rozpoczyna się druga edycja projektu „Pracuję na swój sukces” 
Koordynator Elżbieta Latos 

1września rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji projektu „Pracuję na swój sukces”. Projekt będzie kontynuowany 
w 4 gimnazjach: Brzeziu, Kłaju, Szarowie i Targowisku. Gimnazjum w Brzeziu zorganizuje zajęcia; dydaktyczno-
wyrównawcze, psychologiczno-pedagogiczne, matematyczno-przyrodnicze, ośrodki kariery. Gimnazjum w Kłaju 
zaproponuje swoim uczniom zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, z  języka angielskiego, 
informatyki, ośrodki kariery. Gimnazjum w Szarowie przeprowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, z języka 
angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ośrodki kariery. Gimnazjum w Targowisku zaprasza na zajęcia: dydaktyczno-
wyrównawcze, matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, aktorstwa, ośrodków kariery. 
W drugiej edycji uczniowie uczęszczający na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą mieli zorganizowany 3-dniowy 
wyjazd edukacyjny. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze zostaną wzbogacone o wyjazdy do muzeum. Młodzi „aktorzy” 
z zajęć teatralnych zobaczą spektakle w ośrodkach kultury w Krakowie. Informatycy z zajęć „Cybernauta” będą uczestniczyć 
w wyjeździe do firmy informatycznej. Wszystkie zajęcia oraz wyjazdy są dla uczniów darmowe, a sfinansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

GMINA KŁAJGMINA KŁAJ

Reporterzy TVN 24 i TVP3 w Kłaju
Gmina Kłaj znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Na przełomie lipca i sierpnia odwiedzili nas 
reporterzy czołowych stacji telewizyjnych w Polsce - TVN 24 i TVP3. Na celowniku kamer znalazł się temat 
rozjeżdżania dróg przez ciężarówki, dowożące materiał na teren budowy A4. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Dziennikarze rozmawiali z wójtem gminy Zbigniewem 
Strączkiem – na bieżąco interweniującym w sprawie, 
wykonawcami inwestycji, funkcjonariuszami policji 
i poszkodowanymi właścicielami nieruchomości. 
Częścią kilkunastominutowego reportażu był obraz 
dróg rozjeżdżanych przez kierowców tzw. patelni.  

Relacje można było obejrzeć w programie „Prosto 
z Polski” i w „15 na żywo”. Widzowie regionalnej trójki 
reportaż z Kłaja oglądali jako pierwszy w głównym 
wydaniu Kroniki. Kłaj to pierwsza miejscowość, 
w której reporterzy trójki podjęli temat nielegalnego 
poruszania się pojazdów o wysokim tonażu z dróg nie 
przystosowanych do przenoszenia tego typu obciążeń. 

Sprostowanie 
Autorem  tekstu ,,Z kart historii” w wakacyjnym numerze 
Samodzielności jest Pan Krzysztof Naruszewicz.  Jednocześnie OSP 
Targowisko poleca Państwu gorąco książkę Pani Anny Wójtowicz – 
,,W stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku 1911-2011” 
która okazała się bardzo pomocna w opracowaniu artykułu. 
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Sprostowanie
Autorem tekstu „Sposób na Jubileusz” opublikowanego 
w tegorocznym lipcowo-sierpniowym wydaniu ”Samodzielności” 
jest Pani Ewa Godzic a nie Pani Ewa Dziedzic. 
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 

Z wizytą na Ukrainie

Obroszyn i Kłaj będą 
gminami partnerskimi 
W pierwszy weekend września wójt Zbigniew Strączek, 
przedstawiciel Rady Gminy Jan Płachno, prezes LKS 
Wolnych Kłaj Jerzy Czubak oraz  sportowcy i działacze 
skupieni wokół klubu uczestniczyli w oficjalnych 
spotkaniach z przedstawicielami władz gminy Obroszyn. 
   
Pierwszym wydarzeniem polsko-ukraińskiego spotkania był 
V Międzynarodowy Turniej Piłkarski. O miano najlepszych 
rywalizowały zespoły z Polski, Nigerii i Ukrainy. Podniosłym 
akcentem mistrzostw było odegranie trzech rodzajów 
hymnów narodowych. Bezkompromisowo pierwsze miejsce 
podczas rozgrywek wywalczył Ludowy Klub Sportowy Wolni.

Współpraca pomiędzy klubami sportowymi z Kłaja 
i Obroszyna została nawiązana sześć lat temu. 
Zapoczątkowała ją polsko-ukraińska wymiana młodzieży 
jaką od lat prowadzi Uczniowski Klub Sportowy Alfa.
Już teraz wiadomo, że goście z Ukrainy przyjadą do Kłaja na 
przełomie listopada i grudnia bieżącego roku i wezmą udział 
obok m.in. drużyny z Wiednia w Międzynarodowym 
Mikołajowym Turnieju Piłkarskim w Zespole Szkól. Wówczas 
planowane jest podpisanie porozumienia partnerskiego 
pomiędzy samorządami. - Podczas rozmów z wicewójtem 
gminy Obroszyn zadeklarowaliśmy chęć trwałej współpracy 
i wymiany doświadczeń w różnych obszarach aktywności 
obu gmin. Współpraca szczególnie miałaby służyć rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków 
w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki, gospodarki a także, 
co bardzo ważne, tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy 
obywatelami zaprzyjaźnionych Gmin – mówi wójt Zbigniew 
Strączek. Dlatego też młodzież z Obroszyna oraz 
przedstawicielie samorządu gminy zostali również 
zaproszeni do Kłaja w przyszłym roku na Jubileusz 750-lecia 
Kłaja i 90-lecie „TS Wolni Kłaj”.

Spotkanie 
z mieszkańcami Łysokań

Budowa kanalizacji oraz przekazanie na rzecz gminy części 
podatku dochodowego - to główne tematy spotkania wójta 
Zbigniewa Strączka z właścicielami  posesji po byłych 
ogrodach działkowych. 22 lipca w rozmowach 
z gospodarzami posesji uczestniczył również 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Gaj oraz Włodzimierz 
Maciejasz sołtys wsi.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na byłych ogrodach 
działkowych od lat borykają się z brakiem dostatecznej 
infrastruktury komunalnej typu kanalizacja, czy oświetlenie 
uliczne. Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe 
gminy w tym zakresie część z nich wystąpiła z inicjatywą 
przekazania darowizny na rzecz gminy i środków z podatku 
dochodowego.
-  W Łysokaniach brakuje przeszło 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wartość takiej inwestycji to około 3,5 mln zł. W ciągu najbliższych 
czterech lat gmina nie będzie w stanie samodzielne wybudować 
kanalizacji w tym sołectwie. Zaproponowałem mieszkańcom 
wykonanie tej inwestycji na bazie montażu finansowego 
obejmującego środki własne gminy, fundusze unijne oraz złożenie 
przez nich NIP-3. Decyzja o realizacji zadania w najbliższych latach 
zależy od samych zainteresowanych – mówi szef gminy. 

W zwiększeniu nakładów na potrzebne inwestycje w sektorze 
byłych ogródków działkowych miałyby właśnie pomóc środki 
z podatku dochodowego przekierowane na wniosek osób 
zamieszkujących na terenie Łysokań a zameldowanych poza 
gminą. Nowi mieszkańcy, którzy nie zmienili jeszcze meldunku, 
mogą w prosty sposób przekazać swoje pieniądze z rozliczenia PIT 
do lokalnego budżetu. Wystarczy wypełniając formularz NIP-3 
wpisać miejsce zamieszkania na terenie gminy Kłaj. Wówczas 
standardowo przeszło 37% podatku trafi do budżetu gminy. 
Przykładowo Kowalski płaci 1000 zł podatku dochodowego od 
osób fizycznych, 370 zł odprowadzane jest do gminy. – Chcemy 
systematycznie poprawiać warunki życia mieszkańców, do tego 
potrzeba jednak znacznie większej ilości pieniędzy niż ta którą 
posiadamy. Dlatego im więcej osób rozliczy się w Urzędzie 
Skarbowym w Wieliczce, i tym samym będzie miało udział 
w budowie wspólnego budżetu, tym więcej inwestycji będziemy 
mogli przeprowadzić – komentuje wójt Zbigniew Strączek.   

Marcin Kowalczyk Radny Gruszek 
zaprasza Mieszkańców
w sprawach gminnych 

w każde popołudnie z wyjątkiem 
niedzieli w domu, numer 384.

tel. 512918876
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  SPONSORZY DNI TARGOWISKA 
   6-7 SIERPIEŃ

1. Adam Dziadur Piekarnia 
2. Adam i Zofia Wypasek, Wiesław Czesak – Firma „SKORPION”
3. Adam Siemdaj Firma F.P.T
4. Aneta i Mariusz Nowak
5. Anna Fortuna
6. Anna i Jacek Sumara
7. Anna i Maciej Dzierzbińscy „PIECZYWO”
8. Anna i Rafał Dziki 
9. Anna Korbut – Sklep internetowy  WWW.wymagająca.pl
10. Anna Łysek Kwiaciarnia Kłaj
11. Bank Spółdzielczy w Kłaju
12. Beata i Piotr Gaj Firma Usługowo – Produkcyjna
13. Bolesław Solarz
14. Chudeccy Beata i Jerzy
15. Chudeccy Stanisława i Wilhelm
16. Chudeccy Marzena i Adam
17. Chudeccy Dorota i Jerzy
18. Chudeccy Urszula i Bogusław
19. Coca-Cola HBC Niepołomice
20. Daniel  Manowita „DANSTONE”
21. Daniel i Patryk Fortuna Firma „MOTODANIEL”
22. Daniela Kożuch
23. Danuta i Artur Fortuna
24. Dariusz Mordarski Auto Mechanika
25. Edyta Wywiał i Elżbieta Mordarska  „Sklep u Zochy”
26. Ewa Garycka, Wiesław Bartnik Firma „PARKANEX”
27. Ewa i Ryszard Życzyńscy
28. Felicja i Celestyn Gądek
29. Firma „KOMINUS” Łężkowice
30. Firma TSN Targowisko
31. Grażyna i Marek Solarz
32. Iwona Zduleczna Firma odzieżowa Kraków
33. Jacek i Magdalena Gądek
34. Jacek, Paweł, Marcin Bębenkowie – Komis samochodowy
35. Jadwiga i Dariusz Łyszkowicz
36. Jadwiga i Piotr Skoczkowie
37. Jan Krawczyk
38. Jolanta i Marek Marcisz Skład budowlany
39. Jolanta i Robert Jach Firma „ROBUS”
40. Katarzyna i Rafał Motak 
41. Kazimierz Szewczyk „TARTAK” Kłaj
42. Kinga i Adam Dziki – Firma REMIX
43. Komis samochodowy Fortuna, Marzec
44. Krystyna i Jerzy Szar Firma „HYDROPLANT”
45. Krystyna i Józef Zawadzcy  Sklep spożywczo-przemysłowy
46. KRUSZGEO Przedsiębiorstwo  Kruszyw
47. Kwiaciarnia „MAK” Kłaj
48. Łukasz Słodki Firma „MOTOLUK”
49. Marek Gaj
50. Marek Leśniowski Market budowlany „COLDMARK”
51. Marek Nowak Piekarnia MARCO
52. Marta i Marek Ślęczek
53. Marta i Witold Zięba
54. Mirosław Wajda Stacja Paliw LPG
55. MPO Kraków
56. Paweł Piwowar FHU „BARTEK”
57. Paweł Sowa „BAR u SÓWKI”
58. Pizzeria MAMA MIA
59. PRO-CONSTRUCTION
60. REPORTER YOUNG  Bochnia – zapraszamy na otwarcie                    
     24 sierpnia
61. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Samopomoc Chłopska”            
     w Kłaju
62. Stacja Paliw „TARPAL”

O historii 
Łysokań wiedzą 
wszystko!
Paulina i Zofia Kalita, Karolina Nowak, Justyna i Małgorzata 
Karaś – to laureatki konkursu „Dawne Łyskanie”. 
Inicjatorami konkursu byli sołtys Łysokań Włodzimierz 
Maciejasz wraz z Radą Sołecką.  Na jego finał połączony ze 
wspólnym biesiadowaniem przy miejscowym Domu 
Kultury zaproszono wszystkich mieszkańców gminy.

JUSTYNA WALIGÓRA

– Potoczna wiedza na temat historii Łysokań jest raczej 
skromna. Postanowiliśmy więc zmobilizować lokalną 
społeczność do lepszego poznania dziejów swojej małej 
ojczyzny – o genezie konkursu mówi sołtys Włodzimierz 
Maciejasz. I udało się. Konkurs pomyślnie przeprowadzono. 
Teraz czas na wypromowanie jego rezultatów. A jak zapewniają 
organizatorzy jest co nagłaśniać. Nagrodzone prace zawierają 
opisy historyczne, podania i legendy oraz ilustracje. Treść 
najlepszego opracowania poznają Państwo już wkrótce we 
wrześniowym wydaniu „Samodzielności”. Frapujący opis historii 
Łysokań, który powstanie na podstawie najlepszych 
konkursowych prac ma pojawić się na internetowej stronie tej 
miejscowości (www.lysokanie.pl.)  oraz w bazie danych 
o poszczególnych sołectwach na stronie gminy Kłaj. 

Rada Sołecka Łysokań zmobilizowała nie tylko swoje 
środowisko, pomysłem lepszego poznania historii swoich 
miejscowości „zaraziła” pozostałe Rady Sołeckie. W konkursie 
dedykowanym właśnie sołectwom zwyciężyła reprezentacja 
Dąbrowy. Ogłoszenie wyników konkursu „Dawne Łyskanie” oraz 
prezentacja prac Rad Sołeckich odbyła się 13 sierpnia przy 
Domu Kultury. W obecności władz gminy, radnych i sołtysów 
oraz mieszkańców gratulowano laureatom obu rywalizacji.  
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody. W tym bony 
podarunkowe na zakupy w popularnej sieci handlowej 
i ufundowany przez Radę Gminy Kłaj ekspres ciśnieniowy. 

INFORMACJE

Wręczenie nagród laureatkom konkursu

 Mali artyści w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku
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W trosce o jakość 
obsługi 
mieszkańców
O dostosowaniu warunków obsługi interesantów do standardów 
określonych przepisami prawa i spełniających oczekiwania 
społeczne dyskutowano 8 sierpnia w Urzędzie Gminy Kłaj. Gościem 
spotkania była Małgorzata Lechowicz – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

JUSTYNA WALIGÓRA

 
Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków 
pielęgnacyjnych, wypłaty becikowego odbywa się na jednej 
z najwyższych kondygnacji budynku. Jest to kłopotliwe dla wielu 
naszych klientów. Chcielibyśmy ułatwić osobom starszym, 
niepełnosprawnym oraz matkom z małymi dziećmi korzystanie z naszej 
pomocy w lokalu bez barier architektonicznych – mówi kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdan Czyż. 

Jak wskazują pokontrolne wnioski organów nadzorujących prace 
jednostek pomocy społecznej w miejscowym Ośrodku brakuje również 
pokoju przeznaczonego do indywidualnych rozmów z klientami. 

– Duże zagęszczenie pracowników socjalnych w jednym 
pomieszczeniu GOPS-u  bardzo utrudnia rozmowy na niektóre tematy 
oraz praktycznie uniemożliwia poruszanie najbardziej intymnych 
problemów – zaznacza Bogdan Czyż.

Chcąc podnieść standard i jakość obsługi naszych mieszkańców 
obecnie czynione są starania o zaadoptowanie nowych pomieszczeń 
dla GOPS. 

- W tym zakresie będziemy wnioskować o dodatkowe środki 
finansowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zapowiada wójt 
Zbigniew Strączek.

W trakcie wizyty dyrektor Małgorzaty Lachowicz omawiano również 
inne bieżące kwestie związane z polityką społeczną. Podsumowano min 
sposób dystrybucji środków przeznaczonych na zniwelowanie szkód 
popowodziowych. W 2010 roku z budżetu wojewody do gminy Kłaj trafił 
blisko 1 mln zł, środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków dla 
osób poszkodowanych wskutek żywiołu. 

63. Stadnina Koni  „Grodkowice”
64. Teresa i  Marian Frankowscy
65. Tomasz Fortuna, Tomasz Bugaj Firma TTPLAST
66. Tomasz Jasiński Firma transportowa
67. Tomasz Piwowar Firma „TOMEX”
68. Twoja Apteka – Kłaj
69. Waldemar Chudecki  - części samochodowe
70. Wioletta Tokarz Kwiaciarnia „VIOLA”
71. Włodzimierz Gądek Pasieka pod Kasztanem
72. Zofia Anna Patriak  Firma „LUKSUS”
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Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci TATY
dla naszego kolegi Aleksandra Kaczmarka

Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj,
koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy oraz radni i sołtysi.
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  SPONSORZY DNI TARGOWISKA 
   6-7 SIERPIEŃ

1. Adam Dziadur Piekarnia 
2. Adam i Zofia Wypasek, Wiesław Czesak – Firma „SKORPION”
3. Adam Siemdaj Firma F.P.T
4. Aneta i Mariusz Nowak
5. Anna Fortuna
6. Anna i Jacek Sumara
7. Anna i Maciej Dzierzbińscy „PIECZYWO”
8. Anna i Rafał Dziki 
9. Anna Korbut – Sklep internetowy  WWW.wymagająca.pl
10. Anna Łysek Kwiaciarnia Kłaj
11. Bank Spółdzielczy w Kłaju
12. Beata i Piotr Gaj Firma Usługowo – Produkcyjna
13. Bolesław Solarz
14. Chudeccy Beata i Jerzy
15. Chudeccy Stanisława i Wilhelm
16. Chudeccy Marzena i Adam
17. Chudeccy Dorota i Jerzy
18. Chudeccy Urszula i Bogusław
19. Coca-Cola HBC Niepołomice
20. Daniel  Manowita „DANSTONE”
21. Daniel i Patryk Fortuna Firma „MOTODANIEL”
22. Daniela Kożuch
23. Danuta i Artur Fortuna
24. Dariusz Mordarski Auto Mechanika
25. Edyta Wywiał i Elżbieta Mordarska  „Sklep u Zochy”
26. Ewa Garycka, Wiesław Bartnik Firma „PARKANEX”
27. Ewa i Ryszard Życzyńscy
28. Felicja i Celestyn Gądek
29. Firma „KOMINUS” Łężkowice
30. Firma TSN Targowisko
31. Grażyna i Marek Solarz
32. Iwona Zduleczna Firma odzieżowa Kraków
33. Jacek i Magdalena Gądek
34. Jacek, Paweł, Marcin Bębenkowie – Komis samochodowy
35. Jadwiga i Dariusz Łyszkowicz
36. Jadwiga i Piotr Skoczkowie
37. Jan Krawczyk
38. Jolanta i Marek Marcisz Skład budowlany
39. Jolanta i Robert Jach Firma „ROBUS”
40. Katarzyna i Rafał Motak 
41. Kazimierz Szewczyk „TARTAK” Kłaj
42. Kinga i Adam Dziki – Firma REMIX
43. Komis samochodowy Fortuna, Marzec
44. Krystyna i Jerzy Szar Firma „HYDROPLANT”
45. Krystyna i Józef Zawadzcy  Sklep spożywczo-przemysłowy
46. KRUSZGEO Przedsiębiorstwo  Kruszyw
47. Kwiaciarnia „MAK” Kłaj
48. Łukasz Słodki Firma „MOTOLUK”
49. Marek Gaj
50. Marek Leśniowski Market budowlany „COLDMARK”
51. Marek Nowak Piekarnia MARCO
52. Marta i Marek Ślęczek
53. Marta i Witold Zięba
54. Mirosław Wajda Stacja Paliw LPG
55. MPO Kraków
56. Paweł Piwowar FHU „BARTEK”
57. Paweł Sowa „BAR u SÓWKI”
58. Pizzeria MAMA MIA
59. PRO-CONSTRUCTION
60. REPORTER YOUNG  Bochnia – zapraszamy na otwarcie                    
     24 sierpnia
61. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Samopomoc Chłopska”            
     w Kłaju
62. Stacja Paliw „TARPAL”

O historii 
Łysokań wiedzą 
wszystko!
Paulina i Zofia Kalita, Karolina Nowak, Justyna i Małgorzata 
Karaś – to laureatki konkursu „Dawne Łyskanie”. 
Inicjatorami konkursu byli sołtys Łysokań Włodzimierz 
Maciejasz wraz z Radą Sołecką.  Na jego finał połączony ze 
wspólnym biesiadowaniem przy miejscowym Domu 
Kultury zaproszono wszystkich mieszkańców gminy.

JUSTYNA WALIGÓRA

– Potoczna wiedza na temat historii Łysokań jest raczej 
skromna. Postanowiliśmy więc zmobilizować lokalną 
społeczność do lepszego poznania dziejów swojej małej 
ojczyzny – o genezie konkursu mówi sołtys Włodzimierz 
Maciejasz. I udało się. Konkurs pomyślnie przeprowadzono. 
Teraz czas na wypromowanie jego rezultatów. A jak zapewniają 
organizatorzy jest co nagłaśniać. Nagrodzone prace zawierają 
opisy historyczne, podania i legendy oraz ilustracje. Treść 
najlepszego opracowania poznają Państwo już wkrótce we 
wrześniowym wydaniu „Samodzielności”. Frapujący opis historii 
Łysokań, który powstanie na podstawie najlepszych 
konkursowych prac ma pojawić się na internetowej stronie tej 
miejscowości (www.lysokanie.pl.)  oraz w bazie danych 
o poszczególnych sołectwach na stronie gminy Kłaj. 

Rada Sołecka Łysokań zmobilizowała nie tylko swoje 
środowisko, pomysłem lepszego poznania historii swoich 
miejscowości „zaraziła” pozostałe Rady Sołeckie. W konkursie 
dedykowanym właśnie sołectwom zwyciężyła reprezentacja 
Dąbrowy. Ogłoszenie wyników konkursu „Dawne Łyskanie” oraz 
prezentacja prac Rad Sołeckich odbyła się 13 sierpnia przy 
Domu Kultury. W obecności władz gminy, radnych i sołtysów 
oraz mieszkańców gratulowano laureatom obu rywalizacji.  
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody. W tym bony 
podarunkowe na zakupy w popularnej sieci handlowej 
i ufundowany przez Radę Gminy Kłaj ekspres ciśnieniowy. 

INFORMACJE

Wręczenie nagród laureatkom konkursu

 Mali artyści w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku
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W trosce o jakość 
obsługi 
mieszkańców
O dostosowaniu warunków obsługi interesantów do standardów 
określonych przepisami prawa i spełniających oczekiwania 
społeczne dyskutowano 8 sierpnia w Urzędzie Gminy Kłaj. Gościem 
spotkania była Małgorzata Lechowicz – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

JUSTYNA WALIGÓRA

 
Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków 
pielęgnacyjnych, wypłaty becikowego odbywa się na jednej 
z najwyższych kondygnacji budynku. Jest to kłopotliwe dla wielu 
naszych klientów. Chcielibyśmy ułatwić osobom starszym, 
niepełnosprawnym oraz matkom z małymi dziećmi korzystanie z naszej 
pomocy w lokalu bez barier architektonicznych – mówi kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdan Czyż. 

Jak wskazują pokontrolne wnioski organów nadzorujących prace 
jednostek pomocy społecznej w miejscowym Ośrodku brakuje również 
pokoju przeznaczonego do indywidualnych rozmów z klientami. 

– Duże zagęszczenie pracowników socjalnych w jednym 
pomieszczeniu GOPS-u  bardzo utrudnia rozmowy na niektóre tematy 
oraz praktycznie uniemożliwia poruszanie najbardziej intymnych 
problemów – zaznacza Bogdan Czyż.

Chcąc podnieść standard i jakość obsługi naszych mieszkańców 
obecnie czynione są starania o zaadoptowanie nowych pomieszczeń 
dla GOPS. 

- W tym zakresie będziemy wnioskować o dodatkowe środki 
finansowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – zapowiada wójt 
Zbigniew Strączek.

W trakcie wizyty dyrektor Małgorzaty Lachowicz omawiano również 
inne bieżące kwestie związane z polityką społeczną. Podsumowano min 
sposób dystrybucji środków przeznaczonych na zniwelowanie szkód 
popowodziowych. W 2010 roku z budżetu wojewody do gminy Kłaj trafił 
blisko 1 mln zł, środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków dla 
osób poszkodowanych wskutek żywiołu. 
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Szarowsko-
dąbrowskie 
Święto Plonów 
Społeczność Szarowa i Dabrowy 
liturgią w kościele pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika uczciła Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz Parafialne Dożynki. 
Przygotowania do uroczystości trwały 
dwa tygodnie. W tym czasie 
kilkadziesiąt osób wyplatało 
tradycyjny wieniec.

JUSTYNA WALIGÓRA

Dziękując za tegoroczne plony 
mieszkańcy Szarowa i Dąbrowy 
przynieśli do swojego kościoła piękne 
bukiety z kwiatów i ziół. Uroczystym 
wprowadzeniem orszaku niosącego 
dożynkowy wieniec rozpoczęto Mszę 
Świętą.  – Trzeba nam uświęcić ziemię, 
która jest naszą żywicielką 
i z szacunkiem popatrzeć na ludzi, 
którzy ją uprawiają (…) Prawda chleba 
to dar solidarności. Jeden człowiek dla 
drugiego. Tak buduje się wspólnotę. 
Prośmy, aby chleb był dobrem nas 
wszystkich. Umiejmy się nim dzielić – 
zaznaczył po obrzędzie poświęcenia 
chleba i ziół proboszcz parafii ks. Adam 
Kozłowski. 

INFORMACJE INFORMACJE

Rodzicu pamiętaj o złożeniu 
wniosku!!! 
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AGNIESZKA SMOTER

KATARZYNA SZELĄG

 Świadczenia Rodzinne 

Nowy okres zasiłkowy 2011/2012 
rozpocznie się z dniem 1 listopada 
2011r.
- wnioski na nowy okres zasiłkowy 
należy składać od 1 września 2011r. 
do 30 listopada 2011r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 
- 15.30
W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
wymaganymi dokumentami do 
30 września realizacja świadczeń 
przysługujących za listopad nastąpi 
do 30 listopada. Jeżeli w/w 
dokumenty zostaną złożone 
w okresie od 1 października do 
30 listopada realizacja świadczeń za 
listopad nastąpi do 31 grudnia 2011 
roku.

Informujemy również, że w/w 
świadczenia będą przyznawane na 
podstawie dochodów osiągniętych 
przez członków rodziny w roku 2010.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO
Nowy okres świadczeniowy 
2011/2012 dla osób ubiegających się 
o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego rozpocznie się 
z dniem 1 października 2011r.
Przypominamy, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy przyjmowane są już 
od 1 sierpnia i można je składać 
aż do 31 października 2011r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 
- 15.30
Należy jednak pamiętać, że 

w przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami do 
31 sierpnia realizacja świadczeń 
przysługujących za październik 
nastąpi do 31 października. Jeżeli 
w/w dokumenty zostaną złożone 
w okresie od 1 września do 
31 października realizacja świadczeń 
za październik nastąpi do 
30 listopada 2011 roku.

ZAMIAST URZĘDOWEGO DRUKU 
WYSTARCZY OŚWIADCZENIE 
RODZICA
Od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 
52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 
2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły 
w życie zmiany w art. 23 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 
139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 
15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 
7, z późn. zm.).
W związku z powyższym osoby 
ubiegające się o świadczenia 
rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zamiast obecnie 
wymaganych zaświadczeń 
dotyczących określonych 
okoliczności, od których 
uzależnione jest nabycie prawa do 
wnioskowanych świadczeń, mogą 
składać oświadczenia. 
Oświadczenia składane są pod 
rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie 
zobowiązany jest do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.

WAŻNE
W przypadku, gdy organ wykryje, 
że podane dane są nieprawdziwe, 
złoży wniosek o ściganie do 
prokuratury. Przestępstwo to jest 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności do trzech lat. Ponadto 
rodzic będzie musiał oddać wraz 
z odsetkami świadczenia, które 
nienależnie pobrał.
Składający wniosek o świadczenie 
musi pamiętać, że w oświadczeniu 
dotyczącym uzyskanych dochodów 
przez członków rodziny trzeba 
wpisać dokładną wysokość dochodu 
i zapłaconego podatku, składek na 
ubezpieczenia społeczne 
odliczonych od dochodu oraz 
składek do NFZ odliczonych od 
podatku. Na tej podstawie organ, 
obliczy wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie. Jeżeli więc rodzic nie ma 
kopii swojego zeznania 
podatkowego lub nie zna tych kwot, 
może tak jak do tej pory udać się po 
zaświadczenie do urzędu 
skarbowego. Ten nie może mu 
odmówić jego wydania.
Przedmiotowym oświadczeniem nie 
można jednak potwierdzić 
bezskuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych za ostatnie dwa 
miesiące (dot. świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego), 
niepełnosprawności (tu potrzebne 
jest przedstawienie orzeczenia) oraz 
otrzymywania alimentów (w tym 
przypadku niezbędny jest odpis 
wyroku sądowego).

PIĘCIOLATEK IDZIE DO SZKOŁY …
Na mocy ustawy z dnia 19 marca 
2009r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2009, Nr 56, 
poz. 458) dzieci pięcioletnie 
urodzone w 2006 r. od 1 września 
2011r. zostaną objęte 
obowiązkiem odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego, 
który będzie realizowany 
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych lub w 
innej formie wychowania 
przedszkolnego (punkt przedszkolny, 
zespół wychowania przedszkolnego).
W związku z powyższym Gminny 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kłaju 
uprzejmie informuje rodziców 
korzystających ze świadczeń 
rodzinnych o konieczności 
złożenia wniosku o dodatek 
z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2011/2012 na dzieci 
urodzone w 2006r., które od 
1 września rozpoczną roczne 
przygotowanie przedszkolne, 
jeżeli nie uczynili tego wcześniej.
Przypominamy również rodzicom 
korzystającym ze świadczeń 
rodzinnych, którzy nie złożyli 
wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego 
2011/2012 na dzieci urodzone 
w 2005 r. i wcześniej, że do 31 
października 2011 mają prawo 
ubiegać się o w/w świadczenie.

Żeby dostać becikowe w przyszłym 
roku, konieczna wizyta u lekarza 
co najmniej od 10 tygodnia ciąży
Przypominamy, że od 1 stycznia 
2012 nastąpi zmiana zasad 
przyznawania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka tzw. „becikowego” oraz 
dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka. Prawo 
do przedmiotowych świadczeń 
ponownie uzależnione będzie od 
przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, że 

Pełen symboliki wieniec dożynkowy 
powstał według projektu i wykonania 
Zofii Tureckiej. Przez dwa tygodnie 
pomagało jej w tym kilkudziesięciu 
mieszkańców Szarowa. Pochmurna aura 
przeszkadzała w zebraniu zbóż. Mimo to 
gospodarze poradzili sobie ze 
zgromadzeniem aż sześciu ich rodzajów. -  
Ludzie przychodzili sami. Codziennie nad 
wieńcem pracował nowy sztab osób. 
Kobiety obierały kłosy, a męska grupa 
śpiewacza z obu miejscowości umilała im 
czas. Pokaleczone dłonie 
pomysłodawczyni tegorocznego wieńca - 
Zofii – obrazują poświęcenie z jakim go 
składała – mówi sołtys Szarowa Alicja 
Wójtowicz.

Po nabożeństwie proboszcz ks. Adam Kozłowski 
oraz ks. Andrzej Grodecki podzielili między wiernych 
200 bochenków chleba ofiarowanych przez Adama 
Dziadura właściciela Piekarni Janek.

matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu oraz że w każdym 
trymestrze ciąży została co 
najmniej raz przebadana przez 
lekarza. Powyższy warunek nie 
dotyczy opiekunów prawnych 
dziecka i osób, które wystąpiły do 
sądu o przysposobienie 

W przypadku jakichkolwiek pytań 
i wątpliwości prosimy o kontakt 
osobisty, telefoniczny: (12) 284 48 
50 lub mailowy: 
k_szelag@gops.klaj.pl; 
a_smoter@gops.klaj.pl 
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którzy ją uprawiają (…) Prawda chleba 
to dar solidarności. Jeden człowiek dla 
drugiego. Tak buduje się wspólnotę. 
Prośmy, aby chleb był dobrem nas 
wszystkich. Umiejmy się nim dzielić – 
zaznaczył po obrzędzie poświęcenia 
chleba i ziół proboszcz parafii ks. Adam 
Kozłowski. 

INFORMACJE INFORMACJE

Rodzicu pamiętaj o złożeniu 
wniosku!!! 
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AGNIESZKA SMOTER

KATARZYNA SZELĄG

 Świadczenia Rodzinne 

Nowy okres zasiłkowy 2011/2012 
rozpocznie się z dniem 1 listopada 
2011r.
- wnioski na nowy okres zasiłkowy 
należy składać od 1 września 2011r. 
do 30 listopada 2011r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 
- 15.30
W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
wymaganymi dokumentami do 
30 września realizacja świadczeń 
przysługujących za listopad nastąpi 
do 30 listopada. Jeżeli w/w 
dokumenty zostaną złożone 
w okresie od 1 października do 
30 listopada realizacja świadczeń za 
listopad nastąpi do 31 grudnia 2011 
roku.

Informujemy również, że w/w 
świadczenia będą przyznawane na 
podstawie dochodów osiągniętych 
przez członków rodziny w roku 2010.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO
Nowy okres świadczeniowy 
2011/2012 dla osób ubiegających się 
o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego rozpocznie się 
z dniem 1 października 2011r.
Przypominamy, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy przyjmowane są już 
od 1 sierpnia i można je składać 
aż do 31 października 2011r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 
- 15.30
Należy jednak pamiętać, że 

w przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami do 
31 sierpnia realizacja świadczeń 
przysługujących za październik 
nastąpi do 31 października. Jeżeli 
w/w dokumenty zostaną złożone 
w okresie od 1 września do 
31 października realizacja świadczeń 
za październik nastąpi do 
30 listopada 2011 roku.

ZAMIAST URZĘDOWEGO DRUKU 
WYSTARCZY OŚWIADCZENIE 
RODZICA
Od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 
52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 
2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły 
w życie zmiany w art. 23 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 
139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 
15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 
7, z późn. zm.).
W związku z powyższym osoby 
ubiegające się o świadczenia 
rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zamiast obecnie 
wymaganych zaświadczeń 
dotyczących określonych 
okoliczności, od których 
uzależnione jest nabycie prawa do 
wnioskowanych świadczeń, mogą 
składać oświadczenia. 
Oświadczenia składane są pod 
rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie 
zobowiązany jest do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań.

WAŻNE
W przypadku, gdy organ wykryje, 
że podane dane są nieprawdziwe, 
złoży wniosek o ściganie do 
prokuratury. Przestępstwo to jest 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności do trzech lat. Ponadto 
rodzic będzie musiał oddać wraz 
z odsetkami świadczenia, które 
nienależnie pobrał.
Składający wniosek o świadczenie 
musi pamiętać, że w oświadczeniu 
dotyczącym uzyskanych dochodów 
przez członków rodziny trzeba 
wpisać dokładną wysokość dochodu 
i zapłaconego podatku, składek na 
ubezpieczenia społeczne 
odliczonych od dochodu oraz 
składek do NFZ odliczonych od 
podatku. Na tej podstawie organ, 
obliczy wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie. Jeżeli więc rodzic nie ma 
kopii swojego zeznania 
podatkowego lub nie zna tych kwot, 
może tak jak do tej pory udać się po 
zaświadczenie do urzędu 
skarbowego. Ten nie może mu 
odmówić jego wydania.
Przedmiotowym oświadczeniem nie 
można jednak potwierdzić 
bezskuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych za ostatnie dwa 
miesiące (dot. świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego), 
niepełnosprawności (tu potrzebne 
jest przedstawienie orzeczenia) oraz 
otrzymywania alimentów (w tym 
przypadku niezbędny jest odpis 
wyroku sądowego).

PIĘCIOLATEK IDZIE DO SZKOŁY …
Na mocy ustawy z dnia 19 marca 
2009r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2009, Nr 56, 
poz. 458) dzieci pięcioletnie 
urodzone w 2006 r. od 1 września 
2011r. zostaną objęte 
obowiązkiem odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego, 
który będzie realizowany 
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych lub w 
innej formie wychowania 
przedszkolnego (punkt przedszkolny, 
zespół wychowania przedszkolnego).
W związku z powyższym Gminny 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kłaju 
uprzejmie informuje rodziców 
korzystających ze świadczeń 
rodzinnych o konieczności 
złożenia wniosku o dodatek 
z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2011/2012 na dzieci 
urodzone w 2006r., które od 
1 września rozpoczną roczne 
przygotowanie przedszkolne, 
jeżeli nie uczynili tego wcześniej.
Przypominamy również rodzicom 
korzystającym ze świadczeń 
rodzinnych, którzy nie złożyli 
wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego 
2011/2012 na dzieci urodzone 
w 2005 r. i wcześniej, że do 31 
października 2011 mają prawo 
ubiegać się o w/w świadczenie.

Żeby dostać becikowe w przyszłym 
roku, konieczna wizyta u lekarza 
co najmniej od 10 tygodnia ciąży
Przypominamy, że od 1 stycznia 
2012 nastąpi zmiana zasad 
przyznawania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka tzw. „becikowego” oraz 
dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka. Prawo 
do przedmiotowych świadczeń 
ponownie uzależnione będzie od 
przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, że 

Pełen symboliki wieniec dożynkowy 
powstał według projektu i wykonania 
Zofii Tureckiej. Przez dwa tygodnie 
pomagało jej w tym kilkudziesięciu 
mieszkańców Szarowa. Pochmurna aura 
przeszkadzała w zebraniu zbóż. Mimo to 
gospodarze poradzili sobie ze 
zgromadzeniem aż sześciu ich rodzajów. -  
Ludzie przychodzili sami. Codziennie nad 
wieńcem pracował nowy sztab osób. 
Kobiety obierały kłosy, a męska grupa 
śpiewacza z obu miejscowości umilała im 
czas. Pokaleczone dłonie 
pomysłodawczyni tegorocznego wieńca - 
Zofii – obrazują poświęcenie z jakim go 
składała – mówi sołtys Szarowa Alicja 
Wójtowicz.

Po nabożeństwie proboszcz ks. Adam Kozłowski 
oraz ks. Andrzej Grodecki podzielili między wiernych 
200 bochenków chleba ofiarowanych przez Adama 
Dziadura właściciela Piekarni Janek.

matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu oraz że w każdym 
trymestrze ciąży została co 
najmniej raz przebadana przez 
lekarza. Powyższy warunek nie 
dotyczy opiekunów prawnych 
dziecka i osób, które wystąpiły do 
sądu o przysposobienie 

W przypadku jakichkolwiek pytań 
i wątpliwości prosimy o kontakt 
osobisty, telefoniczny: (12) 284 48 
50 lub mailowy: 
k_szelag@gops.klaj.pl; 
a_smoter@gops.klaj.pl 
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Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja i Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju 
informują, że uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

„Najpiękniejszy ogród przydomowy 2011”

odbędzie się 24 września 2011r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaju.

W programie imprezy zaplanowano dwie prelekcje na temat ogrodnictwa i pszczelarstwa, 
które poprzedzą rozdanie nagród laureatom.

Zapraszamy!

Wraz z początkiem roku szkolnego 

rozpoczynają się 

ZAPISY DO NOWYCH GRUP

 W AKADEMII KARATE TRADYCYJNEGO 

na terenie Gminy Kłaj. 

Jednostkami stacjonarnymi są sale: 

w budynku Ośrodku Zdrowia w Kłaju 

oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Szarowie. 

Trenować mogą dzieci już od 4 roku życia. 

Więcej informacji pod nr tel. 606 248 108 

Rafał Wajda

Zapraszamy do zapisów!!!

Od września do grudnia 
w Szkole Podstawowej w Grodkowicach 

odbywać się będą 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia 

z języka angielskiego. 

Chętnych uczniów klas 5 i 6 
z terenu gminy Kłaj 

zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach. 

Kontakt: 12 284-54-64. 
Decyduje kolejność zgłoszeń

Zajęcia prowadzone będą w formie 
warsztatów w co drugą sobotę 
od godz. 9.00 do godz. 12.15. 

i obejmą 7 spotkań (4 x 45 minut). 

 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPISY NA ZAJĘCIA 

KARATE
BEZPŁATNE 

ZAJĘCIA 

Indianie nas
są
 wśród

Ostatnie dwa tygodnie wakacji dzieci z Dąbrowy i okolic spędziły w indiańskiej wiosce. 

Na łące obok Wiejskiego Domu Kultury rozbito własnoręcznie ozdobione wigwamy.  

Małgorzata Balik

Aby zostać „czerwonoskórym” trzeba było poddać się próbom na wytrzymałość: przejść 

boso po szyszkach lub wypić napój bogów o bliżej nieokreślonym smaku. Każdy kto zdał 

pomyślnie test mógł po ślubowaniu zostać członkiem jednego z czterech plemion: 

Wściekłych Wilków, Dzikich Mustangów, Bystrych Oczu lub Ryczących Lwów. 

Życiu w indiańskiej wiosce towarzyszyło mnóstwo atrakcji np. każdy z plemienia mógł 

wykonać łapacz koszmarów, który odpędzał złe sny, niektórzy stworzyli niepowtarzalne 

ozdoby z makaronu, a inni tańczyli indiańskie tańce przy ognisku. 

Podczas wszystkich konkursów dzieci wykazywały się pomysłowością i zręcznością. 

Cudownie było móc pomóc młodym ludziom odkryć w sobie ukryte talenty, jak te 

chociażby ujawnione podczas wspólnych konkursów rysunkowych. Przy tak wspaniałej 

atmosferze żal było się rozstawać.

Nasi Indianie pragną serdecznie podziękować za pomysł, opiekę i spędzony czas swoim 

Wodzom-Opiekunom czyli Radzie Sołeckiej Dąbrowy, a  z kolei opiekunowie dziękują za 

pomoc „bladoskórym” przyjaciołom czyli sponsorom:

Panu Adamowi Dziadur – Piekarnia „Janek” za drożdżówki

Państwu Teresie i Jerzemu Kukiełka oraz Panu Józefowi Zawadzkiemu za soczki, 

drożdżówki i ciastka
Państwu Marii i Jerzemu Szafraniec za udostępnienie Gospodarstwa  Agroturystycznego

Panu Adamowi i Tadeuszowi Buczek za lody
Panu Markowi Parzonka za lizaki
Panu Tomaszowi i Piotrowi Janik za drewno na wigwamy

Z okrzykiem na ustach i z tomahawkiem w ręku jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Jesienne Wieczory Kabaretowe

z udziałem zwycięzców Studenckich Przeglądów 

Kabaretowych 
ZBIGNIEW STRĄCZEK

28 październik, 18 listopad godzina 18.00 , Sala widowiskowa. WSTĘP WOLNY!    za
pr

as
za

 n
a

Wójt Gminy Kłaj 

Wystawa prac malarskich, Bożeny Karpińskiej, 7 października godz. 17.00, Izba Regionalna w Kłaju
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odbędzie się 24 września 2011r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaju.

W programie imprezy zaplanowano dwie prelekcje na temat ogrodnictwa i pszczelarstwa, 
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Zapraszamy!

Wraz z początkiem roku szkolnego 
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ZAPISY DO NOWYCH GRUP
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na terenie Gminy Kłaj. 

Jednostkami stacjonarnymi są sale: 

w budynku Ośrodku Zdrowia w Kłaju 
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w Szarowie. 

Trenować mogą dzieci już od 4 roku życia. 
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Od września do grudnia 
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Warto wiedzieć
- warto przeczytać

„A nam jest szkoda 
lata…”
MARIA SIEMDAJ

Aromatyczne jagody, cierpkie jeżyny, słodkie 
brzoskwinie oraz winogrona i jabłka powinny jak 
najczęściej gościć na naszych stołach.
Wielu nie trzeba przekonywać do wzbogacania diety 
w świeże owoce i warzywa. Dojrzałe owoce kuszą 
aromatem, pięknym wyglądem i smakiem. 
Są naszym sprzymierzeńcem w walce z rezultatem 
niekontrolowanego działania letniego słońca, a więc 
szybkiego starzenia się skóry i szpecących cerę zmian 
barwnikowych. Do walki z powstającymi pod 
wpływem słońca zmarszczkami i nadmiernym 
wysuszeniem cery mamy silny oręż w postaci 
właśnie owoców. Wiele z nich zawiera związki, które 
zapobiegają uszkodzeniu komórek skóry. Warto 
sięgnąć, zwłaszcza po te bogate w witaminę A, C i E.

Witamina A  beta karoten).
Znajdujemy ją przede wszystkim w warzywach 
i owocach o żółtej, pomarańczowej i zielonej barwie. 
Doskonałe źródła to marchew, dynia, papryka, 
groszek, fasola szparagowa i brokuły, a z owoców 
przede wszystkim cytrusy, morele, brzoskwinie 
i melony.

Witamina C
Szukamy jej w jagodach, jeżynach, czereśniach, 

wiśniach i porzeczkach. Duża ilość wit. C znajduje się także 
w cytrusach, kiwi, ananasach i w naszej zielonej natce 
pietruszki.

Witamina E
Źródłem witaminy E są kiełki i zarodniki (głównie pszenicy, 
warzywa liściaste, pietruszka, szpinak, sałata oraz 
kukurydza, a z owoców awokado i śliwki.
Pamiętajmy także o tym że, owoce zawierają dużo wody – 
doskonale gaszą pragnienie, a przy okazji nawilżają skórę.
Owoce doskonale sprawdzają się jako składniki pysznych 
sałatek, dodatki do deserów, ciast i lodów, fantastycznie 
smakują w postaci konfitur, dżemów, mrożonych 
sorbetów. Można z nich przyrządzić pyszny kompot, lub po 
prostu wycisnąć świeży sok – nie dość że, będzie smaczny, 
to jeszcze pozbawiony konserwantów i barwników.

Owoce to prawdziwe bomby witaminowo- mineralne, 
zawierające niemal wszystkie konieczne nam związki, 
oraz włókno roślinne – błonnik.

Błonnik.
Błonnik w naturalny sposób reguluje pracę jelit, 
zapobiegając zaparciom. Jego większa ilość w diecie to po 
prostu lepsze trawienie – dzięki takiemu „wspomaganiu” 

nasz brzuch będzie płaski, a my poczujemy się lekko. 
Błonnik wędrując przez cały przewód pokarmowy, 
w stanie praktycznie nie zmienionym jest odporny na 
działanie enzymów trawiennych. Do tego, wzdłuż 
całej drogi wchłania wodę, zwiększając objętość masy 
kałowej. Ułatwia dzięki temu perystaltykę jelit oraz 
przyspiesza eliminację niestrawionych resztek.
Błonnik działa bowiem jak najlepszy odkurzacz, 
przyciągając do siebie nie tylko niepotrzebne 
organizmowi związki, ale i wszystkie toksyny oraz 
szkodliwe substancje, które mogły dostać się do jelit 
wraz z jedzeniem. Dzięki swoim właściwościom 
oczyszcza organizm, zapobiegając zaparciom. 

Cały rok czekamy, aż zagoszczą w naszych domach 
dojrzałe, aromatyczne owoce, oraz wspaniałe 
warzywa. Ich zapach i smak nieodłącznie kojarzy się 
z latem, z wakacjami, lekkimi przekąskami o 
wspaniałym smaku, za którym tęsknimy jesienią 
i zimą. Korzystajmy z okresu „panowania” świeżych 
owoców i jedzmy ich jak najwięcej.

Dobrych zbiorów jesiennych, 
Pogody i cennego zdrowia życzy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju

10 nawyków dobrego ucznia
DOROTA CHUDECKA 

Bycie dobrym uczniem to nie przypadek. Na sukces w nauce składa się kilka ważnych wskazówek, nawyków, które trzeba sobie 
uświadomić i przyswoić, aby być dobrym w uczeniu się. W tym artykule przyjrzymy się kilku najważniejszym technikom i cechom, które 
mogą pomóc w osiągnięciu pełnych możliwości ucznia.
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Być może najważniejszą cechą wśród 
wszystkich technik uczenia się jest możliwość 
określenia realistycznego i osiągalnego celu- 
zanim zacznę ciężką pracę chcę osiągnąć to i to 
w takim a takim czasie. Mając przed sobą 
wyznaczony cel, uczeń jest zmotywowany, chce 
go osiągnąć.
Można wyznaczać dwa rodzaje celów: 
krótkoterminowy i długoterminowy. 
Krótkoterminowy to np., zadanie do zrobienia 
jeszcze przed przerwą. Długoterminowe cele 
zależą od indywidualnych umiejętności 
uczniów. Jeśli uczeń zna swoje silne i słabe 
strony w działaniu, łatwiej mu jest wyznaczyć 
sobie cele długoterminowe, którym podoła, ale 
są wystarczająco trudne.

Kolejną wskazówką dobrego działania 
w uczeniu się jest całościowe zaangażowanie 
się we wszelkiego rodzaju aktywności. Dobrzy 
uczniowie wykazują tu szczerą chęć zdobycia 
umiejętności i wiedzy. Ci, którzy w 100% 
angażują się w dane działanie (np., prace 
ręczne, bieganie, zabawy) wykazują znakomite 
efekty w nauce.
Równowaga to kolejna cecha w efektywnej 
nauce. Niektórzy myślą, że ciągła nauka 
i poddanie się danej dziedzinie przynosi 
korzyści.  W rzeczywistości odpowiednia 
równowaga pomiędzy nauką i odpoczynkiem 
przynosi dużo korzyści. Można to traktować 
jak odpoczynek dla mózgu, taki jak sen dla 
zmęczonego ciała. Ciągła praca umysłu 

powoduje napięcia, stres a w konsekwencji 
mylenie prostych faktów, czego na pewno nie 
chcemy. Dobrym pomysłem jest solidne 
planowanie nauki, np. „Powtórzę tabliczkę 
mnożenia przez pół godziny, a potem pójdę na 
spacer”.
Ważna jest wiara we własne możliwości 
i umiejętności, wytrwałość w działaniu, 
zdecydowanie (wiem, czego chcę). Takie 
postępowanie ułatwia naukę, ale również 
każde działanie w życiu.

Tłumaczenie z poradnika dla nauczycieli
Źródło:http://www.teachnology.com/tutorials/
teaching

Wycieczki dzieci 
i młodzieży
po „Dniach Targowiska”
Od wielu lat organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
wakacyjne wycieczki mają przesłanie poznania kraju; ciekawych miejsc 
przyrodniczych i unikatowych obiektów historycznych.

ANNA WÓJTOWICZ

Najmłodsze dzieci udały się do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, aby tam, 
śladami Koziołka Matołka przejść przez tajemnicze komnaty i zaczarowane ogrody. 
Dzieci z łatwością odgadywały postacie z poszczególnych bajek. Odpowiedni nastrój 
wnętrza i muzyka podwyższały stan zauroczenia. Wycieczkę do „ECB” poprzedziło 
poranne zwiedzanie Wiślicy. Miejscowy ksiądz oprowadzał nas po kościele, ciekawie 
opowiadając o początkach Kolegiaty, o Domu Jana Długosza, o Dzwonnicy i 

najstarszej na naszych polskich ziemiach chrzcielnicy.
Natomiast w lipcowej, dwudniowej wycieczce wzięły udział  43 osoby – z gimnazjum i 
szkół średnich. Zwiedzaliśmy region świętokrzyski. Wyprawę rozpoczęliśmy od 
kościoła  pw. Grobu Świętego w Miechowie, który należał tak jak Targowisko  do 
Bożogrobców.  Byliśmy w ruinach zamku w Chęcinach, zbudowanego  w XII wieku . 
Naszym głównym celem tego dnia był Święty Krzyż- najstarszy polski ośrodek 
kultowy, miejsce przechowywania relikwii  krzyża świętego. To tu, na szczycie Łysej 
Góry znajduje się kościół oraz opactwo benedyktynów i oblatów. Obejrzeliśmy cały 
obiekt – kościół, muzeum, grobowce : m.in. zmumifikowane szczątki  Jaremy 
Wiśniowieckiego. W drugim dniu wstąpiliśmy do Opatowa. Tam zwiedzaliśmy  
Kolegiatę św. Marcina z okresu romańskiego. Następnie pojechaliśmy do miejscowości 
Ujazd – miejsca gdzie znajdują się ruiny ogromnego zamku Ossolińskich Krzyżtopór, 
który w wieku XVII był największym zamkiem w Europie. Niestety został bezpowrotnie 
zniszczony przez Szwedów.  Punktem kulminacyjnym był Sandomierz – tu 
zwiedzaliśmy Bramę Opatowską, podziemną trasę – pozostałości magazynów i piwnic 
– ślady handlowej świetności tego miasta, rynek i starówkę.  
  Kierując się hasłem „cudze chwalicie swego nie znacie” i tym razem wybraliśmy mniej 
uczęszczane szlaki, których poznanie ułatwia przyswojenie wiadomości z 
podręczników szkolnych.                  

W Brzeziu 
uczą się 
rękodzielnictwa
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
z Brzezia przy wsparciu finansowym 
gminy Kłaj w dniach 22-26 sierpnia  
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Brzeziu 
zorganizowało po raz drugi w sezonie 
wakacyjnym, warsztaty artystyczne 
dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych.

EWELINA MAKOWIECKA-SIEŃKO

W artystycznym projekcie pod nazwą 
„Wakacje ze sztuką. Zabawy 
z rękodzielnictwem” wzięło udział 38 
osób niepełnosprawnych oraz 20 dzieci 
z  Gruszek, Brzezia, Kłaja i Szarowa. 
Ciekawostką jest, że w zajęciach 
uczestniczyły dzieci od 4 roku życia. 

W czasie pracowitego tygodnia 
uczestnicy brali udział w zajęciach 
kulinarnych, zajęciach ceramicznych, 
zajęciach z filcem, wełną czesankową 
i bibułą, oraz zajęciach stolarskich. 
Dodatkową atrakcją był wyjazd 
integracyjny do podziemi Rynku 
Krakowskiego, gdzie wszyscy zapoznali 
się z pradawną historią naszego regionu.

29 sierpnia zaprosiliśmy uczestników 
warsztatów oraz ich 
opiekunów/rodziców na wystawę 
połączoną ze specjalną projekcją filmu 
powstałego podczas toczących się zajęć. 
Żywy dokument zobrazował zmagania 
tych najmłodszych i tych starszych 
podczas pracy w poszczególnych 
pracowniach. Prace, które powstały 
podczas zajęć można było obejrzeć 
podczas przygotowanej wystaw.

Stowarzyszenie będzie kontynuować 
inicjatywę związaną z integracją 
środowiska lokalnego z osobami 
niepełnosprawnymi.
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Warto wiedzieć
- warto przeczytać

„A nam jest szkoda 
lata…”
MARIA SIEMDAJ

Aromatyczne jagody, cierpkie jeżyny, słodkie 
brzoskwinie oraz winogrona i jabłka powinny jak 
najczęściej gościć na naszych stołach.
Wielu nie trzeba przekonywać do wzbogacania diety 
w świeże owoce i warzywa. Dojrzałe owoce kuszą 
aromatem, pięknym wyglądem i smakiem. 
Są naszym sprzymierzeńcem w walce z rezultatem 
niekontrolowanego działania letniego słońca, a więc 
szybkiego starzenia się skóry i szpecących cerę zmian 
barwnikowych. Do walki z powstającymi pod 
wpływem słońca zmarszczkami i nadmiernym 
wysuszeniem cery mamy silny oręż w postaci 
właśnie owoców. Wiele z nich zawiera związki, które 
zapobiegają uszkodzeniu komórek skóry. Warto 
sięgnąć, zwłaszcza po te bogate w witaminę A, C i E.

Witamina A  beta karoten).
Znajdujemy ją przede wszystkim w warzywach 
i owocach o żółtej, pomarańczowej i zielonej barwie. 
Doskonałe źródła to marchew, dynia, papryka, 
groszek, fasola szparagowa i brokuły, a z owoców 
przede wszystkim cytrusy, morele, brzoskwinie 
i melony.

Witamina C
Szukamy jej w jagodach, jeżynach, czereśniach, 

wiśniach i porzeczkach. Duża ilość wit. C znajduje się także 
w cytrusach, kiwi, ananasach i w naszej zielonej natce 
pietruszki.

Witamina E
Źródłem witaminy E są kiełki i zarodniki (głównie pszenicy, 
warzywa liściaste, pietruszka, szpinak, sałata oraz 
kukurydza, a z owoców awokado i śliwki.
Pamiętajmy także o tym że, owoce zawierają dużo wody – 
doskonale gaszą pragnienie, a przy okazji nawilżają skórę.
Owoce doskonale sprawdzają się jako składniki pysznych 
sałatek, dodatki do deserów, ciast i lodów, fantastycznie 
smakują w postaci konfitur, dżemów, mrożonych 
sorbetów. Można z nich przyrządzić pyszny kompot, lub po 
prostu wycisnąć świeży sok – nie dość że, będzie smaczny, 
to jeszcze pozbawiony konserwantów i barwników.

Owoce to prawdziwe bomby witaminowo- mineralne, 
zawierające niemal wszystkie konieczne nam związki, 
oraz włókno roślinne – błonnik.

Błonnik.
Błonnik w naturalny sposób reguluje pracę jelit, 
zapobiegając zaparciom. Jego większa ilość w diecie to po 
prostu lepsze trawienie – dzięki takiemu „wspomaganiu” 

nasz brzuch będzie płaski, a my poczujemy się lekko. 
Błonnik wędrując przez cały przewód pokarmowy, 
w stanie praktycznie nie zmienionym jest odporny na 
działanie enzymów trawiennych. Do tego, wzdłuż 
całej drogi wchłania wodę, zwiększając objętość masy 
kałowej. Ułatwia dzięki temu perystaltykę jelit oraz 
przyspiesza eliminację niestrawionych resztek.
Błonnik działa bowiem jak najlepszy odkurzacz, 
przyciągając do siebie nie tylko niepotrzebne 
organizmowi związki, ale i wszystkie toksyny oraz 
szkodliwe substancje, które mogły dostać się do jelit 
wraz z jedzeniem. Dzięki swoim właściwościom 
oczyszcza organizm, zapobiegając zaparciom. 

Cały rok czekamy, aż zagoszczą w naszych domach 
dojrzałe, aromatyczne owoce, oraz wspaniałe 
warzywa. Ich zapach i smak nieodłącznie kojarzy się 
z latem, z wakacjami, lekkimi przekąskami o 
wspaniałym smaku, za którym tęsknimy jesienią 
i zimą. Korzystajmy z okresu „panowania” świeżych 
owoców i jedzmy ich jak najwięcej.

Dobrych zbiorów jesiennych, 
Pogody i cennego zdrowia życzy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłaju

10 nawyków dobrego ucznia
DOROTA CHUDECKA 

Bycie dobrym uczniem to nie przypadek. Na sukces w nauce składa się kilka ważnych wskazówek, nawyków, które trzeba sobie 
uświadomić i przyswoić, aby być dobrym w uczeniu się. W tym artykule przyjrzymy się kilku najważniejszym technikom i cechom, które 
mogą pomóc w osiągnięciu pełnych możliwości ucznia.
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Być może najważniejszą cechą wśród 
wszystkich technik uczenia się jest możliwość 
określenia realistycznego i osiągalnego celu- 
zanim zacznę ciężką pracę chcę osiągnąć to i to 
w takim a takim czasie. Mając przed sobą 
wyznaczony cel, uczeń jest zmotywowany, chce 
go osiągnąć.
Można wyznaczać dwa rodzaje celów: 
krótkoterminowy i długoterminowy. 
Krótkoterminowy to np., zadanie do zrobienia 
jeszcze przed przerwą. Długoterminowe cele 
zależą od indywidualnych umiejętności 
uczniów. Jeśli uczeń zna swoje silne i słabe 
strony w działaniu, łatwiej mu jest wyznaczyć 
sobie cele długoterminowe, którym podoła, ale 
są wystarczająco trudne.

Kolejną wskazówką dobrego działania 
w uczeniu się jest całościowe zaangażowanie 
się we wszelkiego rodzaju aktywności. Dobrzy 
uczniowie wykazują tu szczerą chęć zdobycia 
umiejętności i wiedzy. Ci, którzy w 100% 
angażują się w dane działanie (np., prace 
ręczne, bieganie, zabawy) wykazują znakomite 
efekty w nauce.
Równowaga to kolejna cecha w efektywnej 
nauce. Niektórzy myślą, że ciągła nauka 
i poddanie się danej dziedzinie przynosi 
korzyści.  W rzeczywistości odpowiednia 
równowaga pomiędzy nauką i odpoczynkiem 
przynosi dużo korzyści. Można to traktować 
jak odpoczynek dla mózgu, taki jak sen dla 
zmęczonego ciała. Ciągła praca umysłu 

powoduje napięcia, stres a w konsekwencji 
mylenie prostych faktów, czego na pewno nie 
chcemy. Dobrym pomysłem jest solidne 
planowanie nauki, np. „Powtórzę tabliczkę 
mnożenia przez pół godziny, a potem pójdę na 
spacer”.
Ważna jest wiara we własne możliwości 
i umiejętności, wytrwałość w działaniu, 
zdecydowanie (wiem, czego chcę). Takie 
postępowanie ułatwia naukę, ale również 
każde działanie w życiu.

Tłumaczenie z poradnika dla nauczycieli
Źródło:http://www.teachnology.com/tutorials/
teaching

Wycieczki dzieci 
i młodzieży
po „Dniach Targowiska”
Od wielu lat organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
wakacyjne wycieczki mają przesłanie poznania kraju; ciekawych miejsc 
przyrodniczych i unikatowych obiektów historycznych.

ANNA WÓJTOWICZ

Najmłodsze dzieci udały się do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, aby tam, 
śladami Koziołka Matołka przejść przez tajemnicze komnaty i zaczarowane ogrody. 
Dzieci z łatwością odgadywały postacie z poszczególnych bajek. Odpowiedni nastrój 
wnętrza i muzyka podwyższały stan zauroczenia. Wycieczkę do „ECB” poprzedziło 
poranne zwiedzanie Wiślicy. Miejscowy ksiądz oprowadzał nas po kościele, ciekawie 
opowiadając o początkach Kolegiaty, o Domu Jana Długosza, o Dzwonnicy i 

najstarszej na naszych polskich ziemiach chrzcielnicy.
Natomiast w lipcowej, dwudniowej wycieczce wzięły udział  43 osoby – z gimnazjum i 
szkół średnich. Zwiedzaliśmy region świętokrzyski. Wyprawę rozpoczęliśmy od 
kościoła  pw. Grobu Świętego w Miechowie, który należał tak jak Targowisko  do 
Bożogrobców.  Byliśmy w ruinach zamku w Chęcinach, zbudowanego  w XII wieku . 
Naszym głównym celem tego dnia był Święty Krzyż- najstarszy polski ośrodek 
kultowy, miejsce przechowywania relikwii  krzyża świętego. To tu, na szczycie Łysej 
Góry znajduje się kościół oraz opactwo benedyktynów i oblatów. Obejrzeliśmy cały 
obiekt – kościół, muzeum, grobowce : m.in. zmumifikowane szczątki  Jaremy 
Wiśniowieckiego. W drugim dniu wstąpiliśmy do Opatowa. Tam zwiedzaliśmy  
Kolegiatę św. Marcina z okresu romańskiego. Następnie pojechaliśmy do miejscowości 
Ujazd – miejsca gdzie znajdują się ruiny ogromnego zamku Ossolińskich Krzyżtopór, 
który w wieku XVII był największym zamkiem w Europie. Niestety został bezpowrotnie 
zniszczony przez Szwedów.  Punktem kulminacyjnym był Sandomierz – tu 
zwiedzaliśmy Bramę Opatowską, podziemną trasę – pozostałości magazynów i piwnic 
– ślady handlowej świetności tego miasta, rynek i starówkę.  
  Kierując się hasłem „cudze chwalicie swego nie znacie” i tym razem wybraliśmy mniej 
uczęszczane szlaki, których poznanie ułatwia przyswojenie wiadomości z 
podręczników szkolnych.                  

W Brzeziu 
uczą się 
rękodzielnictwa
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
z Brzezia przy wsparciu finansowym 
gminy Kłaj w dniach 22-26 sierpnia  
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Brzeziu 
zorganizowało po raz drugi w sezonie 
wakacyjnym, warsztaty artystyczne 
dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych.

EWELINA MAKOWIECKA-SIEŃKO

W artystycznym projekcie pod nazwą 
„Wakacje ze sztuką. Zabawy 
z rękodzielnictwem” wzięło udział 38 
osób niepełnosprawnych oraz 20 dzieci 
z  Gruszek, Brzezia, Kłaja i Szarowa. 
Ciekawostką jest, że w zajęciach 
uczestniczyły dzieci od 4 roku życia. 

W czasie pracowitego tygodnia 
uczestnicy brali udział w zajęciach 
kulinarnych, zajęciach ceramicznych, 
zajęciach z filcem, wełną czesankową 
i bibułą, oraz zajęciach stolarskich. 
Dodatkową atrakcją był wyjazd 
integracyjny do podziemi Rynku 
Krakowskiego, gdzie wszyscy zapoznali 
się z pradawną historią naszego regionu.

29 sierpnia zaprosiliśmy uczestników 
warsztatów oraz ich 
opiekunów/rodziców na wystawę 
połączoną ze specjalną projekcją filmu 
powstałego podczas toczących się zajęć. 
Żywy dokument zobrazował zmagania 
tych najmłodszych i tych starszych 
podczas pracy w poszczególnych 
pracowniach. Prace, które powstały 
podczas zajęć można było obejrzeć 
podczas przygotowanej wystaw.

Stowarzyszenie będzie kontynuować 
inicjatywę związaną z integracją 
środowiska lokalnego z osobami 
niepełnosprawnymi.
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Kapliczka w Remoncie
Przydrożna kapliczka usytuowana przy drodze nr 75 w Targowisku aktualnie poddawana jest całościowej 
renowacji. Kapliczka pochodzi  z 1811 roku i znajduje się w  rejestrze zabytków województwa 
małopolskiego.

ANNA WÓJTOWICZ

W 2010 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko złożyło wniosek do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 
poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy w ramach naboru z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywnie zaopiniowany wniosek wymagał licznych uzupełnień formalnych: 
projektu budowlanego, mapek, pozwoleń, szczegółowego kosztorysu, licznych dodatkowych uzgodnień.

Przyznana pomoc finansowa na odnowienie zabytkowej kapliczki wynosi 17464,93 zł co stanowi 70% całości 
poniesionych kosztów. Projekt realizowany jest w ramach  małych projektów w zakresie „Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju”. 30 % kosztów renowacji ponosi stowarzyszenie ze środków własnych. 
W związku z tym zachęcamy do sponsoringu firmy i osoby prywatne.

Kapliczka została ufundowana z woli mieszkańców za wynagrodzenie otrzymane w 1809 r. od wojsk 
stacjonujących we wsi – za kwaterunek i furaż dla koni. 

To tzw. kapliczka słupowa zdobiona płaskorzeźbą ukrzyżowania Pana Jezusa między dwoma łotrami. We wnęce poniżej wyrzeźbiono scenę Upadku pod 
Krzyżem. Zabytkowe rzeźby wymagały uzupełnień ubytków powstałych na przestrzeni 200 lat. Powierzchnia kamienia pokryta zabrudzeniami i porostami 
została poddana pełnej konserwacji i zabezpieczeniu przed dalszymi zanieczyszczeniami. Uzyskanie dotacji pozwoliło powierzyć wykonanie prac zespołowi 
doświadczonych konserwatorów.

Most 
w Łężkowicach 
po modernizacji
JUSTYNA WALIGÓRA

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać ze 
świeżo wyremontowanego mostu 
w Łężkowicach.  Wysłużona konstrukcja, 
dodatkowo uszkodzona podczas minionych 
powodzi nadawała się do rozbiórki. Dzięki 
pozyskanym rządowym środkom na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych obiekt zyskał 
zupełnie nową konstrukcję i nawierzchnię. 

Podczas powodzi w 2010 roku zostały podmyte 
kamienno-betonowe przyczółki. W wyniku czego 
nastąpiło nierównomierne osiadanie konstrukcji.   
Podczas kompleksowego remontu wykonano 
nową konstrukcję i nawierzchnię. Obecnie część 
nośną stanowi pięć elementów żelbetowych, 
prefabrykowanych w kształcie ramy. Po obu 
stronach mostu zamontowano bariero-poręcze. 
Poza tym w sąsiedztwie samego obiektu na 
długości około 50 m wzmocniono dno oraz skarpy 
przy potoku. 
Prace modernizacyjne wykonała, wyłoniona 
w drodze przetargu Firma Usługowo-Handlowa – 
Franciszek Kowalczyk z Łętowni. Kosztorys 
inwestycji zamknął się kwotą ponad 127 tys. zł. 
100 tys. zł stanowiła wspomniana „promesa”, 

a pozostałą część wyłożono z budżetu gminy 
Kłaj.

Stan obiektu przed rozpoczęciem prac 
modernizacyjnych

Promesy dla 
gminy Kłaj 
Gmina Kłaj znalazła się na ministerialnej liście 
pomocy dla samorządów, które otrzymały 
wsparcie finansowe na usuwanie skutków 
powodzi. Promesy w wysokości 190 tys. zł 
i 300 tys. zł zostaną wykorzystane na 
usuwanie skutków zeszłorocznej powodzi 
w infrastrukturze komunalnej. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Podczas drugiego rozdania promes 
w województwie małopolskim gmina Kłaj 
otrzymała największą pieniężną pulę wśród gmin 
wiejskich powiatu wielickiego i jest jedyną gminą 
z powiatu, która pozyskała wsparcie w ramach 
trzeciego podziału powyższych środków.    
Uroczyste wręczenie promes odbyło się 5 sierpnia i 
12 września w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie. – Bardzo cieszę się 
z otrzymanych środków. Pozwolą one 
wyremontować ważne dla mieszkańców elementy 
infrastruktury komunalnej – mówił wójt Zbigniew 
Strączek. Przypomnijmy w lutym gospodarz gminy 
odbierał promesę w wysokości 100 tys. zł 
z przeznaczeniem na remont mostu 
w Łężkowicach. Pieniądze na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych pochodzą z rezerwy celowej 
budżetu państwa. Jednostki samorządy 
terytorialnego dostaną dotacje po wyłonieniu 
wykonawców inwestycji i podpisaniu umów 
z wojewodą małopolskim.

Symbolicznego otwarcia mostu dokonali: 
wójt Zbigniew Strączek, wykonawca Franciszek 
Kowalczyk, kierownik robot Stanisław Białończyk 
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego Janusz 
Śliwa. 
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TABELA KOŃCOWA

1.Wolni Kłaj

2. Nigeria

3. FC Dobroszyn

Pkt Bramki

6

3

0

3:0

4:4

3:6

W 14 dni dookoła świata
czyli obóz 5DH w Zaklikowie
Pobudka o 6.00, szybkie śniadanie, gorączkowe myślenie, czy aby wszystko jest w plecaku i prędko na zbiórkę przed szkołą. Uff, zdążyłam, 
nie pojechali beze mnie :) Jeszcze tylko bilet do skasowania, bagaże do autobusu i… jedziemy na obóz!!! Nareszcie. Kolejny samodzielny 
obóz 5 DH „Leśni Ludzie”!

ASPIRYNA

„Wolni” na Ukrainie – Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski w Obroszynie
Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy klubami TS „Wolni” Kłaj i FC „Obroszyno” nawiązanej w 2007 roku możliwa jest wymiana 
młodzieży z Kłaja i z Ukrainy oraz współpraca w dziedzinie sporu i turystyki. Od 2 do 5 września byliśmy uczestnikami V Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego w Obroszynie. 

JERZY CZUBAK

W rozgrywkach wystartowały drużyny: FC „Obroszyno”, TS „Wolni” Kłaj oraz 
drużyna Nigerii reprezentowana przez studentów nigeryjskich studiujących 
na Uniwersytecie Lwowskim. Ponieważ w tym roku na turniej zaproszono 
nie tylko seniorów, ale również drużynę naszych trampkarzy, dlatego wyjazd 
miał nie tylko wymiar sportowy, ale również edukacyjny i krajoznawczo-
turystyczny. 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 poprzez organizację zadań z zakresu 
turystyki wychowywać swoją młodzież w duchu patriotyzmu i umiłowania 
własnej historii 
i kultury narodowej. 

W pierwszy dzień pobytu na Ukrainie ruszyliśmy na zwiedzanie Lwowa 
i Żółkwi. Następny był dniem turnieju. Po śniadaniu udaliśmy się do 
Obroszyna. Obroszyn to miejscowość podobna do Kłaja licząca 
4,5 tysiąca mieszkańców, z zabytkowym pałacem w centrum wsi. 
W upalne popołudnie w skwarze rozpoczął się pierwszy mecz pomiędzy 
trampkarzami TS „Wolni” Kłaj i juniorami FK „Obroszyn”. Mecz stał na niezłym 
poziomie pomimo sporej różnicy wieku i przewadze fizycznej gospodarzy, 
obie drużyny stworzyły piękne widowisko piłkarskie. Szybkie tempo meczu 
i niezły poziom wyszkolenia technicznego zawodników mógł zadowolić 
przybyłych na mecz fanów piłkarstwa. Mecz zakończył się wynikiem 4 : 0 
dla gospodarzy. 

O godzinie 14.00 od prezentacji drużyn i odegrania hymnów narodowych 
Polski, Nigerii oraz Ukrainy rozpoczął się turniej seniorów. Pierwszy mecz 
rozpoczęły drużyny Wolnych i Nigerii. To było niesamowite wydarzenie, 
okazało się, że po raz pierwszy od 89 lat istnienia Klubu Wolni Kłaj przyszło 
nam zagrać z drużyną Afrykańczyków. Mecz toczył się w szybkim tempie, 
widać było nerwowość w poczynaniach obu drużyn. Wreszcie pierwszą 
bramkę dla drużyny „Wolnych” strzelił Rafał Flasiński. Dobra gra w obronie 
oraz opanowanie piłki w linii środkowej pola gry pozwoliły utrzymać ten 
rezultat do końca meczu – pierwsze zwycięstwo w turnieju staje się faktem. 

W drugim meczu turnieju gospodarze FC „Obroszyn” zremisowali z drużyną 
Nigerii 0 : 0 w regulaminowym czasie gry, ale w karnych przegrali 3 : 4.

W ostatnim i decydującym o końcowej rywalizacji meczu spotkały się 
drużyny FC „Obroszyn” i Wolni Kłaj. Obie drużyny uczestniczyły 
w poprzednich 4 turniejach, obie znają się doskonale, zawodnicy obu 
drużyn pragną zwycięstwa, ale w tym dniu zawodnicy Wolnych Kłaj 
trenowani przez Wojciecha Olearczyka byli super zmotywowani. Nikt 
z drużyny Wolnych nie myślał o remisie interesowało ich tylko zwycięstwo. 
Po bramkach Krzysztofa Chróściela i Dariusz Cieśli Wolni wygrali 
z gospodarzami turnieju 2 : 0 oraz zwyciężyli w V Międzynarodowym 
turnieju piłkarskim w Obroszynie z kompletem 6 pkt. 

Podsumowując całą relację można powiedzieć, że współpraca pomiędzy 
klubami jest dobrym akcentem w aspekcie współpracy międzynarodowej 
naszych państw w ramach organizacji EURO 2012. Jednocześnie nawiązanie 
trwałych kontaktów pomiędzy młodzieżą Gminy Obroszyn i Gminy Kłaj 
pomaga budować społeczeństwo ponad podziałami. 

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wójta 
Gminy Kłaj, lokalnym sponsorom oraz wydatnej pomocy 
i zaangażowaniu pana Zenona Piętaka  z firmy „Kraksport”, którym 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy .
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Kadra i uczestnicy obozu harcerskiego 
w Zaklikowie serdecznie dziękują za pomoc 
i finansowe wsparcie:

–·Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi,
–·Księdzu Kazimierzowi Budkowi,
–·Panu Markowi Leśniowskiemu – 

Przedsiębiorstwo Coldmark,
–·Pani Stanisławie Nowak, Prezes 

Spółdzielni Handlowo-Usługowej
–·Panu Markowi Nowakowi – Piekarnia 

Marco,
–·Pani Katarzynie Zębali, Pani Joannie 

Janusz – Twoja Apteka,
–·Bankowi Spółdzielczemu, oddział w Kłaju.

Tym razem Zaklików (50 km od Sandomierza 
i 200 do Lwowa), małe miasteczko nad 
zalewem. Super.

Baza na zupełnym odludziu; z prawej las, 
z lewej las, a na wprost rzeka. Sklepu nie widać. 
Czad. Zaczynamy pionierkę. Budujemy 
ogrodzenie, wartownię i bramę, stawiamy 
maszt. Mnóstwo roboty, ale nikt nie narzeka. 
Jeszcze suszarnia, tablica ogłoszeń i stolik (eh, 
ta kadra ma wymagania…). Gdzie postawić 
kosze na śmieci?! W końcu gotowe. Miodzio.

Tak zaczęła się nasza podróż dookoła świata. 
Bo w tym roku wszyscy wcieliliśmy się 
w podróżników i odwiedzaliśmy rożne kraje na 
różnych kontynentach. Każdy dzień, to inny 
kraj.

Ciężka praca przy tworzeniu obozu odbywała 
się w Kongo. W Brazylii uczestniczyliśmy 
w festiwalu w Rio de Janeiro. Tam też 
poznaliśmy Baśkę – królową sceny ;). Następnie 
odwiedziliśmy Meksyk, gdzie wzięliśmy udział 
w wielkim turnieju kulinarnym: przyrządzaliśmy 
burrito, tortillę i inne pikantne przysmaki tego 
kraju. W Kanadzie uczyliśmy się pływać na 
kajakach oraz udaliśmy się na leśną wyprawę, 
pełną niespodzianek. Prosto z Kanady 

polecieliśmy do Rosji. Tam nauczyliśmy się 
rosyjskiego alfabetu, własnymi siłami 
zrobiliśmy matrioszkę, a na koniec czekał nas 
koncert piosenki rosyjskiej (niezastąpiona 
CeDeeŁKa). Japonia przywitała nas 
trzęsieniem ziemi – nauczyliśmy się różnych 
rodzajów transportu poszkodowanych. 
Jedliśmy też ryż pałeczkami, chodziliśmy na 
szczudłach, a nawet udało się nam zrobić… 
sushi! Niektórzy odważyli się nawet to zjeść ;) 
Następnego dnia rano nasz pojazd rozbił się 
w jakiejś gwiezdnej katastrofie. Nie wiedząc, 
gdzie jesteśmy, zabraliśmy podręczny 
ekwipunek i udaliśmy się w nieznane, szukać 
szczęścia i części zamiennych do wehikułu. 
Gdy spotkaliśmy kangura (sic!), wiedzieliśmy 
już, że jesteśmy w Australii. Aby doczekać się 
pomocy, musieliśmy spędzić noc w buszu. 
Zaczęliśmy budować szałasy. Spędziliśmy 
w nich noc. Pomoc nadeszła. Mogliśmy wrócić 
do bazy. Kolejnym etapem naszej podróży 
okazały się Indie. Tam też przy pomocy henny 
robiliśmy tatuaże i ozdoby z różnorodnych 
koralików i świecidełek. I w końcu dotarliśmy 
do Afganistanu. I to dopiero była masakra! 
Zaczęło się od manewrów techniczno-
obronnych (czołganie, strzelanie z wiatrówki, 
bieg w maskach gazowych i inne straszności), 
a skończyło na dużej grze z pierwszej pomocy. 
To był dłuugi dzień. W końcu nadszedł czas na 
odrobinę kultury ;) Dotarliśmy do Grecji, 
gdzie wzięliśmy udział w olimpiadzie 
sportowej (najlepsza starożytna konkurencja 

sportowa to… rzut beretem :D). Każdy 
z zastępów wystawił sztukę teatralną. Nie 
zabrakło komedii, tragedii, masek i koturn! 
Ulokowani w „amfiteatrze” czuliśmy się jak 
starożytni Grecy. Po wizycie w Grecji 
wyruszyliśmy na Ukrainę. Na prawdę! 
O północy wsiedliśmy w autokar i po 
kilkugodzinnych perypetiach na granicy od 
rana zaczęliśmy zwiedzać Lwów! Z najlepszym 
przewodnikiem świata! Cudowna, wspaniała, 
niezapomniana wycieczka! Byliśmy na 
cmentarzu Łyczakowskim, poznaliśmy Stare 
Miasto, różnowyznaniowe katedry i operę. 
Widzieliśmy też wiele miejsc związanych 
z narodzinami harcerstwa. Biedactwa, którym 
nie dopisały paszporty pojechały w tym samym 
czasie zwiedzać Zamość. W Norwegii nie 
mieliśmy sił na nic, więc tylko podziwialiśmy 
fiordy i inne piękne krajobrazy. Kolejnym 
etapem naszej podróży okazała się Szkocja. 
Tam właśnie przez długie godziny uganialiśmy 
się za potworem z Loch Ness, zbierając 
i rozszyfrowując rozmaite informacje na temat 
tego stwora. Ponoć niektórym udało się go 
zobaczyć, chociaż zawistni i złośliwi mówią, że 
to tylko druhna kwatermistrzyni wracała spod 
prysznica ;P Jedno jest pewne: wszystkim udało 
się ukończyć grę i narysować potwora.

I tak nasz obóz dobiegł końca. Rozpoczęliśmy 
dzień w Polsce, w której już czekał autokar, aby 
odtransportować nas do domu. Ale nie tak 
szybko… Po drodze zwiedziliśmy jeszcze 
Sandomierz i dopiero późnym wieczorem 
dotarliśmy z powrotem przed szkołę.

Tyle? Zapyta ktoś. Nie, odpowiem. Bo obóz 
to nie tylko zajęcia, zabawy, wyjścia nad zalew. 
To nie tylko zdobywanie koszulek, chrzest 
biszkoptów, rywalizacja zastępów. Obóz to 
jeszcze służba. To stawanie na wysokości 
zadania, podnoszenie sobie poprzeczki wyżej, 
niż zwykle. Obóz to również coś, o czym nie da 
się napisać: to smak warty i zapach ogniska, to 
niesamowity klimat i magia bycia razem, to 
niepowtarzalność ludzi, którzy go tworzyli.
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TABELA KOŃCOWA

1.Wolni Kłaj

2. Nigeria

3. FC Dobroszyn

Pkt Bramki

6

3

0

3:0

4:4

3:6

W 14 dni dookoła świata
czyli obóz 5DH w Zaklikowie
Pobudka o 6.00, szybkie śniadanie, gorączkowe myślenie, czy aby wszystko jest w plecaku i prędko na zbiórkę przed szkołą. Uff, zdążyłam, 
nie pojechali beze mnie :) Jeszcze tylko bilet do skasowania, bagaże do autobusu i… jedziemy na obóz!!! Nareszcie. Kolejny samodzielny 
obóz 5 DH „Leśni Ludzie”!

ASPIRYNA

„Wolni” na Ukrainie – Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski w Obroszynie
Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy klubami TS „Wolni” Kłaj i FC „Obroszyno” nawiązanej w 2007 roku możliwa jest wymiana 
młodzieży z Kłaja i z Ukrainy oraz współpraca w dziedzinie sporu i turystyki. Od 2 do 5 września byliśmy uczestnikami V Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego w Obroszynie. 

JERZY CZUBAK

W rozgrywkach wystartowały drużyny: FC „Obroszyno”, TS „Wolni” Kłaj oraz 
drużyna Nigerii reprezentowana przez studentów nigeryjskich studiujących 
na Uniwersytecie Lwowskim. Ponieważ w tym roku na turniej zaproszono 
nie tylko seniorów, ale również drużynę naszych trampkarzy, dlatego wyjazd 
miał nie tylko wymiar sportowy, ale również edukacyjny i krajoznawczo-
turystyczny. 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 poprzez organizację zadań z zakresu 
turystyki wychowywać swoją młodzież w duchu patriotyzmu i umiłowania 
własnej historii 
i kultury narodowej. 

W pierwszy dzień pobytu na Ukrainie ruszyliśmy na zwiedzanie Lwowa 
i Żółkwi. Następny był dniem turnieju. Po śniadaniu udaliśmy się do 
Obroszyna. Obroszyn to miejscowość podobna do Kłaja licząca 
4,5 tysiąca mieszkańców, z zabytkowym pałacem w centrum wsi. 
W upalne popołudnie w skwarze rozpoczął się pierwszy mecz pomiędzy 
trampkarzami TS „Wolni” Kłaj i juniorami FK „Obroszyn”. Mecz stał na niezłym 
poziomie pomimo sporej różnicy wieku i przewadze fizycznej gospodarzy, 
obie drużyny stworzyły piękne widowisko piłkarskie. Szybkie tempo meczu 
i niezły poziom wyszkolenia technicznego zawodników mógł zadowolić 
przybyłych na mecz fanów piłkarstwa. Mecz zakończył się wynikiem 4 : 0 
dla gospodarzy. 

O godzinie 14.00 od prezentacji drużyn i odegrania hymnów narodowych 
Polski, Nigerii oraz Ukrainy rozpoczął się turniej seniorów. Pierwszy mecz 
rozpoczęły drużyny Wolnych i Nigerii. To było niesamowite wydarzenie, 
okazało się, że po raz pierwszy od 89 lat istnienia Klubu Wolni Kłaj przyszło 
nam zagrać z drużyną Afrykańczyków. Mecz toczył się w szybkim tempie, 
widać było nerwowość w poczynaniach obu drużyn. Wreszcie pierwszą 
bramkę dla drużyny „Wolnych” strzelił Rafał Flasiński. Dobra gra w obronie 
oraz opanowanie piłki w linii środkowej pola gry pozwoliły utrzymać ten 
rezultat do końca meczu – pierwsze zwycięstwo w turnieju staje się faktem. 

W drugim meczu turnieju gospodarze FC „Obroszyn” zremisowali z drużyną 
Nigerii 0 : 0 w regulaminowym czasie gry, ale w karnych przegrali 3 : 4.

W ostatnim i decydującym o końcowej rywalizacji meczu spotkały się 
drużyny FC „Obroszyn” i Wolni Kłaj. Obie drużyny uczestniczyły 
w poprzednich 4 turniejach, obie znają się doskonale, zawodnicy obu 
drużyn pragną zwycięstwa, ale w tym dniu zawodnicy Wolnych Kłaj 
trenowani przez Wojciecha Olearczyka byli super zmotywowani. Nikt 
z drużyny Wolnych nie myślał o remisie interesowało ich tylko zwycięstwo. 
Po bramkach Krzysztofa Chróściela i Dariusz Cieśli Wolni wygrali 
z gospodarzami turnieju 2 : 0 oraz zwyciężyli w V Międzynarodowym 
turnieju piłkarskim w Obroszynie z kompletem 6 pkt. 

Podsumowując całą relację można powiedzieć, że współpraca pomiędzy 
klubami jest dobrym akcentem w aspekcie współpracy międzynarodowej 
naszych państw w ramach organizacji EURO 2012. Jednocześnie nawiązanie 
trwałych kontaktów pomiędzy młodzieżą Gminy Obroszyn i Gminy Kłaj 
pomaga budować społeczeństwo ponad podziałami. 

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wójta 
Gminy Kłaj, lokalnym sponsorom oraz wydatnej pomocy 
i zaangażowaniu pana Zenona Piętaka  z firmy „Kraksport”, którym 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy .
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Kadra i uczestnicy obozu harcerskiego 
w Zaklikowie serdecznie dziękują za pomoc 
i finansowe wsparcie:

–·Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi,
–·Księdzu Kazimierzowi Budkowi,
–·Panu Markowi Leśniowskiemu – 

Przedsiębiorstwo Coldmark,
–·Pani Stanisławie Nowak, Prezes 

Spółdzielni Handlowo-Usługowej
–·Panu Markowi Nowakowi – Piekarnia 

Marco,
–·Pani Katarzynie Zębali, Pani Joannie 

Janusz – Twoja Apteka,
–·Bankowi Spółdzielczemu, oddział w Kłaju.

Tym razem Zaklików (50 km od Sandomierza 
i 200 do Lwowa), małe miasteczko nad 
zalewem. Super.

Baza na zupełnym odludziu; z prawej las, 
z lewej las, a na wprost rzeka. Sklepu nie widać. 
Czad. Zaczynamy pionierkę. Budujemy 
ogrodzenie, wartownię i bramę, stawiamy 
maszt. Mnóstwo roboty, ale nikt nie narzeka. 
Jeszcze suszarnia, tablica ogłoszeń i stolik (eh, 
ta kadra ma wymagania…). Gdzie postawić 
kosze na śmieci?! W końcu gotowe. Miodzio.

Tak zaczęła się nasza podróż dookoła świata. 
Bo w tym roku wszyscy wcieliliśmy się 
w podróżników i odwiedzaliśmy rożne kraje na 
różnych kontynentach. Każdy dzień, to inny 
kraj.

Ciężka praca przy tworzeniu obozu odbywała 
się w Kongo. W Brazylii uczestniczyliśmy 
w festiwalu w Rio de Janeiro. Tam też 
poznaliśmy Baśkę – królową sceny ;). Następnie 
odwiedziliśmy Meksyk, gdzie wzięliśmy udział 
w wielkim turnieju kulinarnym: przyrządzaliśmy 
burrito, tortillę i inne pikantne przysmaki tego 
kraju. W Kanadzie uczyliśmy się pływać na 
kajakach oraz udaliśmy się na leśną wyprawę, 
pełną niespodzianek. Prosto z Kanady 

polecieliśmy do Rosji. Tam nauczyliśmy się 
rosyjskiego alfabetu, własnymi siłami 
zrobiliśmy matrioszkę, a na koniec czekał nas 
koncert piosenki rosyjskiej (niezastąpiona 
CeDeeŁKa). Japonia przywitała nas 
trzęsieniem ziemi – nauczyliśmy się różnych 
rodzajów transportu poszkodowanych. 
Jedliśmy też ryż pałeczkami, chodziliśmy na 
szczudłach, a nawet udało się nam zrobić… 
sushi! Niektórzy odważyli się nawet to zjeść ;) 
Następnego dnia rano nasz pojazd rozbił się 
w jakiejś gwiezdnej katastrofie. Nie wiedząc, 
gdzie jesteśmy, zabraliśmy podręczny 
ekwipunek i udaliśmy się w nieznane, szukać 
szczęścia i części zamiennych do wehikułu. 
Gdy spotkaliśmy kangura (sic!), wiedzieliśmy 
już, że jesteśmy w Australii. Aby doczekać się 
pomocy, musieliśmy spędzić noc w buszu. 
Zaczęliśmy budować szałasy. Spędziliśmy 
w nich noc. Pomoc nadeszła. Mogliśmy wrócić 
do bazy. Kolejnym etapem naszej podróży 
okazały się Indie. Tam też przy pomocy henny 
robiliśmy tatuaże i ozdoby z różnorodnych 
koralików i świecidełek. I w końcu dotarliśmy 
do Afganistanu. I to dopiero była masakra! 
Zaczęło się od manewrów techniczno-
obronnych (czołganie, strzelanie z wiatrówki, 
bieg w maskach gazowych i inne straszności), 
a skończyło na dużej grze z pierwszej pomocy. 
To był dłuugi dzień. W końcu nadszedł czas na 
odrobinę kultury ;) Dotarliśmy do Grecji, 
gdzie wzięliśmy udział w olimpiadzie 
sportowej (najlepsza starożytna konkurencja 

sportowa to… rzut beretem :D). Każdy 
z zastępów wystawił sztukę teatralną. Nie 
zabrakło komedii, tragedii, masek i koturn! 
Ulokowani w „amfiteatrze” czuliśmy się jak 
starożytni Grecy. Po wizycie w Grecji 
wyruszyliśmy na Ukrainę. Na prawdę! 
O północy wsiedliśmy w autokar i po 
kilkugodzinnych perypetiach na granicy od 
rana zaczęliśmy zwiedzać Lwów! Z najlepszym 
przewodnikiem świata! Cudowna, wspaniała, 
niezapomniana wycieczka! Byliśmy na 
cmentarzu Łyczakowskim, poznaliśmy Stare 
Miasto, różnowyznaniowe katedry i operę. 
Widzieliśmy też wiele miejsc związanych 
z narodzinami harcerstwa. Biedactwa, którym 
nie dopisały paszporty pojechały w tym samym 
czasie zwiedzać Zamość. W Norwegii nie 
mieliśmy sił na nic, więc tylko podziwialiśmy 
fiordy i inne piękne krajobrazy. Kolejnym 
etapem naszej podróży okazała się Szkocja. 
Tam właśnie przez długie godziny uganialiśmy 
się za potworem z Loch Ness, zbierając 
i rozszyfrowując rozmaite informacje na temat 
tego stwora. Ponoć niektórym udało się go 
zobaczyć, chociaż zawistni i złośliwi mówią, że 
to tylko druhna kwatermistrzyni wracała spod 
prysznica ;P Jedno jest pewne: wszystkim udało 
się ukończyć grę i narysować potwora.

I tak nasz obóz dobiegł końca. Rozpoczęliśmy 
dzień w Polsce, w której już czekał autokar, aby 
odtransportować nas do domu. Ale nie tak 
szybko… Po drodze zwiedziliśmy jeszcze 
Sandomierz i dopiero późnym wieczorem 
dotarliśmy z powrotem przed szkołę.

Tyle? Zapyta ktoś. Nie, odpowiem. Bo obóz 
to nie tylko zajęcia, zabawy, wyjścia nad zalew. 
To nie tylko zdobywanie koszulek, chrzest 
biszkoptów, rywalizacja zastępów. Obóz to 
jeszcze służba. To stawanie na wysokości 
zadania, podnoszenie sobie poprzeczki wyżej, 
niż zwykle. Obóz to również coś, o czym nie da 
się napisać: to smak warty i zapach ogniska, to 
niesamowity klimat i magia bycia razem, to 
niepowtarzalność ludzi, którzy go tworzyli.
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Gwiazdy tenisa, artystyczne pokazy 
i taneczne wieczory 
– czyli Brzezie świętuje!
Przedostatni weekend sierpnia upłynął w gminie pod znakiem Święta Brzezia. W familijnej atmosferze bawiono się przy miejscowym 
Zespole Szkół.  

JUSTYNA WALIGÓRA

1. Urząd Gminy Kłaj
2. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
3. Firma HADES – Zdzisław Włodek
4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Roman Wcisło
5. Zakład Tapicerski – Jacek Strojek
6. Małgorzata, Grzegorz Sobkiewicz
7. Marzena Czyż
8. Firma LINKART – Maciej Laskowicz
9. USŁUGI TRANSPORTU I ROBÓT ZIEMNYCH – Stanisław Iwulski
10. Zakład kamieniarski PROGRANIT – Zdzisław Prochwicz
11. Spółdzielnia Usługowo Handlowa w Kłaju

SPONSORZY „ V ŚWIĘTA BRZEZIA” 2011
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Pierwszy dzień imprezy rozpoczął się atrakcjami przeznaczonymi dla 
najmłodszych. Była bajka w wykonaniu trzecioklasistów ze Szkoły 
Podstawowej a po niej tematyczny konkurs. Dziecięcy śmiech 
towarzyszył zabawom najmłodszych na przeróżnych dmuchawcach 
i rekreacyjnych urządzeniach. Fani tenisa stołowego mieli okazję 
porozmawiać z gwiazdami tej dyscypliny.  - Do Brzezia przyjechała 
ponad 30- krotna mistrzyni Polski Jolanta Szatko – Nowak, która wraz 
z najmłodszymi zawodnikami sekcji tenisa UKS „Rokicie” Szczytniki 
przeprowadziła pokazowy trening. Potem każdy chętny mógł zmierzyć 
się z młodymi zawodnikami – mówi prowadzący imprezę Wojciech 
Biernat. Największą sobotnią atrakcją zdecydowanie był Lajkonik. Do 
zabawy z legendarnym jeźdźcem włączyli się i ci mali i ci całkiem więksi. 
Taneczne pląsy i gorąca atmosfera, skutecznie podgrzewana przez 
didżeja Sławka wypełniły sobotnią noc. – Ludzie bawili się tak dobrze, 
że w podłodze wyleciały dwie podłużne deski! Musieliśmy więc 
w trakcie imprezy szybciutko je uzupełniać – opowiada 
z uśmiechem na twarzy Krystyna Wyporek sołtys Brzezia. 
Drugi dzień świętowania rozpoczął się od artystycznych prezentacji. 
Najpierw na scenie przy Zespole Szkół wystąpili uczestnicy zajęć 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, zaraz po nich nasi 
samorządowcy zmagali się z językowym łamańcem. Po raz pierwszy 
w Brzeziu gościła wokalno-muzyczna formacja Casada z Zakrzowca. 
Niedzielną zabawę taneczną poprzedziło losowanie loterii fantowej. 
Szczęśliwym posiadaczem nagrody głównej – pralki automatycznej 
został Remigiusz Laskowicz. Dwudniowe Święto Brzezia zorganizowane 
przez Radę Sołecką, ZSO Brzezie, Radę Rodziców oraz Uczniowski Klub 
Sportowy SMYK w sympatycznym i lekko żartobliwym tonie poprowadził 
wspomniany już Wojciech Biernat, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szczytnikach. 
Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Kłaj. 

12. ALPHA – Oddział w Brzeziu/Gruszkach
13. Sklep w Gruszkach – Renata Jastrzębska
14. Salon Fryzjerski MODNETO – Beata Wnęk
15. Józefa, Andrzej Kukiełka
16. Sklep w Brzeziu – Bernadetta, Ryszard Kruczkowscy
17. Kwiaciarnia w Brzeziu – Lucyna Chamska
18. Sklep w Dąbrowie – Teresa, Jerzy Kukiełka
19. Firma usługowa - Halina Świeży
20. Sklep w Łysokaniach – Lidia Sobór
21. Kiosk w Brzeziu – Małgorzata Bednarczyk
22. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Gaj
23. Maciej, Anna Dzierżbińscy
24. Firma PAWTOM  Ocieplenia
25. Piekarnia IWONA z Niepołomic
26. Sołtys Grodkowic – Kazimiera Olchawska
27. Eliza Turecka 
28. Rada Rodziców ZSO Brzezie
29. Rada Sołecka z Brzezia
30. Sołtys Łysokań – Włodzimierz Maciejasz
31. Radny z Brzezia – Andrzej Kuczko
32. Anna, Sebastian Szuter
33. Krystyna, Marian Wyporek
34. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach
35. Firma FANTIC
36. MOTO BAR – KEBAB Szarów
37. Wojciech Biernat – Prezes UKS Rokicie
38. Wywóz fekalii – Magdalena Tańcula – Grzyb
39. Sołtys Gruszek – Helena Szlachta
40. Sklep – Kwiaciarnia LAURA w Kłaju
41. Radny Gruszek – Marcin Kowalczyk
42. Agnieszka i Rafał Walaszek
43. Cecylia Bzdyl
44. Biuro Rachunkowe – Teresa Pawelec
45. Grażyna Filipowska
46. Grzegorz Filipowski
47. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa
48. Tomasz Szewczyk
49. Marta, Ireneusz Tureccy
50. Jan Barański
51. Szlachta Beata
52. OSP Brzezie
53. Radna Sejmiku Małopolskiego, – Elżbieta Achinger
54. Danuta, Andrzej Grzesik
55. Jacek, Lucyna Kukiełka
56. Zofia Szewczyk – Gruszki
57. „DJ SHOW” – Sławomir Kruczkowski
58. Firma Handlowa – Jolanta Krużel
59. Firma DROBUD – Michał Drobniak
60. Sklep POINT – Kłaj

Drużynowo: I – Natalia Gądek, Sebastian Gądek, Czachór Hubert, II – Tomasz Pagacz, Patryk Korbut, Hubert Pagacz, III-Jakub Malarczyk, Wiktor 
Chudecki, Mateusz Kuczaj. Indywidualnie: I – Czachór Hubert, II - Rak Krzysztof, III – Natalia Gądek 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Wójt Gminy Kłaj, FUH J&K Podłogi Drewniane, FUH Kosiński, MAPEI, PANMAR WOD, Stanisław Cichy, 
Ewa i Tadeusz Śliwa, NA CZAS Anna Siemdaj, Mieczysław Maliszczak, Rada Sołecka Kłaja, KGW Kłaj – Jolanta Błaszczyk, Przedstawicielka Koła 
Emerytów Maria Janiczak.

Laureaci Gminnych Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Kłaj 

Laureaci Gminnych Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Kłaj 
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Na okładce  : Rozpoczęcie roku szkolnego w Szarowie, fot. Małgorzata Balik

Gwiazdy tenisa, artystyczne pokazy 
i taneczne wieczory 
– czyli Brzezie świętuje!
Przedostatni weekend sierpnia upłynął w gminie pod znakiem Święta Brzezia. W familijnej atmosferze bawiono się przy miejscowym 
Zespole Szkół.  

JUSTYNA WALIGÓRA

1. Urząd Gminy Kłaj
2. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
3. Firma HADES – Zdzisław Włodek
4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Roman Wcisło
5. Zakład Tapicerski – Jacek Strojek
6. Małgorzata, Grzegorz Sobkiewicz
7. Marzena Czyż
8. Firma LINKART – Maciej Laskowicz
9. USŁUGI TRANSPORTU I ROBÓT ZIEMNYCH – Stanisław Iwulski
10. Zakład kamieniarski PROGRANIT – Zdzisław Prochwicz
11. Spółdzielnia Usługowo Handlowa w Kłaju

SPONSORZY „ V ŚWIĘTA BRZEZIA” 2011
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Pierwszy dzień imprezy rozpoczął się atrakcjami przeznaczonymi dla 
najmłodszych. Była bajka w wykonaniu trzecioklasistów ze Szkoły 
Podstawowej a po niej tematyczny konkurs. Dziecięcy śmiech 
towarzyszył zabawom najmłodszych na przeróżnych dmuchawcach 
i rekreacyjnych urządzeniach. Fani tenisa stołowego mieli okazję 
porozmawiać z gwiazdami tej dyscypliny.  - Do Brzezia przyjechała 
ponad 30- krotna mistrzyni Polski Jolanta Szatko – Nowak, która wraz 
z najmłodszymi zawodnikami sekcji tenisa UKS „Rokicie” Szczytniki 
przeprowadziła pokazowy trening. Potem każdy chętny mógł zmierzyć 
się z młodymi zawodnikami – mówi prowadzący imprezę Wojciech 
Biernat. Największą sobotnią atrakcją zdecydowanie był Lajkonik. Do 
zabawy z legendarnym jeźdźcem włączyli się i ci mali i ci całkiem więksi. 
Taneczne pląsy i gorąca atmosfera, skutecznie podgrzewana przez 
didżeja Sławka wypełniły sobotnią noc. – Ludzie bawili się tak dobrze, 
że w podłodze wyleciały dwie podłużne deski! Musieliśmy więc 
w trakcie imprezy szybciutko je uzupełniać – opowiada 
z uśmiechem na twarzy Krystyna Wyporek sołtys Brzezia. 
Drugi dzień świętowania rozpoczął się od artystycznych prezentacji. 
Najpierw na scenie przy Zespole Szkół wystąpili uczestnicy zajęć 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, zaraz po nich nasi 
samorządowcy zmagali się z językowym łamańcem. Po raz pierwszy 
w Brzeziu gościła wokalno-muzyczna formacja Casada z Zakrzowca. 
Niedzielną zabawę taneczną poprzedziło losowanie loterii fantowej. 
Szczęśliwym posiadaczem nagrody głównej – pralki automatycznej 
został Remigiusz Laskowicz. Dwudniowe Święto Brzezia zorganizowane 
przez Radę Sołecką, ZSO Brzezie, Radę Rodziców oraz Uczniowski Klub 
Sportowy SMYK w sympatycznym i lekko żartobliwym tonie poprowadził 
wspomniany już Wojciech Biernat, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szczytnikach. 
Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Kłaj. 

12. ALPHA – Oddział w Brzeziu/Gruszkach
13. Sklep w Gruszkach – Renata Jastrzębska
14. Salon Fryzjerski MODNETO – Beata Wnęk
15. Józefa, Andrzej Kukiełka
16. Sklep w Brzeziu – Bernadetta, Ryszard Kruczkowscy
17. Kwiaciarnia w Brzeziu – Lucyna Chamska
18. Sklep w Dąbrowie – Teresa, Jerzy Kukiełka
19. Firma usługowa - Halina Świeży
20. Sklep w Łysokaniach – Lidia Sobór
21. Kiosk w Brzeziu – Małgorzata Bednarczyk
22. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Gaj
23. Maciej, Anna Dzierżbińscy
24. Firma PAWTOM  Ocieplenia
25. Piekarnia IWONA z Niepołomic
26. Sołtys Grodkowic – Kazimiera Olchawska
27. Eliza Turecka 
28. Rada Rodziców ZSO Brzezie
29. Rada Sołecka z Brzezia
30. Sołtys Łysokań – Włodzimierz Maciejasz
31. Radny z Brzezia – Andrzej Kuczko
32. Anna, Sebastian Szuter
33. Krystyna, Marian Wyporek
34. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach
35. Firma FANTIC
36. MOTO BAR – KEBAB Szarów
37. Wojciech Biernat – Prezes UKS Rokicie
38. Wywóz fekalii – Magdalena Tańcula – Grzyb
39. Sołtys Gruszek – Helena Szlachta
40. Sklep – Kwiaciarnia LAURA w Kłaju
41. Radny Gruszek – Marcin Kowalczyk
42. Agnieszka i Rafał Walaszek
43. Cecylia Bzdyl
44. Biuro Rachunkowe – Teresa Pawelec
45. Grażyna Filipowska
46. Grzegorz Filipowski
47. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa
48. Tomasz Szewczyk
49. Marta, Ireneusz Tureccy
50. Jan Barański
51. Szlachta Beata
52. OSP Brzezie
53. Radna Sejmiku Małopolskiego, – Elżbieta Achinger
54. Danuta, Andrzej Grzesik
55. Jacek, Lucyna Kukiełka
56. Zofia Szewczyk – Gruszki
57. „DJ SHOW” – Sławomir Kruczkowski
58. Firma Handlowa – Jolanta Krużel
59. Firma DROBUD – Michał Drobniak
60. Sklep POINT – Kłaj

Drużynowo: I – Natalia Gądek, Sebastian Gądek, Czachór Hubert, II – Tomasz Pagacz, Patryk Korbut, Hubert Pagacz, III-Jakub Malarczyk, Wiktor 
Chudecki, Mateusz Kuczaj. Indywidualnie: I – Czachór Hubert, II - Rak Krzysztof, III – Natalia Gądek 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Wójt Gminy Kłaj, FUH J&K Podłogi Drewniane, FUH Kosiński, MAPEI, PANMAR WOD, Stanisław Cichy, 
Ewa i Tadeusz Śliwa, NA CZAS Anna Siemdaj, Mieczysław Maliszczak, Rada Sołecka Kłaja, KGW Kłaj – Jolanta Błaszczyk, Przedstawicielka Koła 
Emerytów Maria Janiczak.
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