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ODKRYCIE
SAMODZIELNOŚĆ kwiecień 2012

JUSTYNA WALIGÓRA

5 kwietnia w Puszczy Niepołomickiej wykopano szczątki legendarnej 
maszyny PZLP.11C. Akcję poszukiwań i wydobycia elementów samolotu 
zarejestrowała ekipa programu „Było nie minęło – kronika zwiadowców 
historii” Adama Sikorskiego - poszukiwacza i podróżnika 
zafascynowanego możliwością odkrywania prawdy na temat wydarzeń 
z polskiej przeszłości. 

Przedsięwzięciem kierował Tomasz Jastrzębski z Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Eksploracja wymagała uzyskania pozwoleń, przede 
wszystkim Nadleśnictwa oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Akcję wsparli  archeolodzy, konserwatorzy zabytków, pasjonaci historii 
z całego kraju m.in.: z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum 
Wojska Polskiego w Bochni, Muzeum Armii Krajowej. 

W sumie kilkunastoosobowa ekipa przeszukała teren o granicznej 
rozpiętości 200 metrów – mówi archeolog Szymon Pawlikowski. Obszar 
został dokładnie przeszukany za pomocą wysokiej jakości wykrywaczy 
metali. W efekcie znaleziono i wydobyto: 4 cylindry, 2 karabiny, mnóstwo 
elementów oblachowania. Jak podkreślają specjaliści najcenniejsze są 
fragmenty malowane oryginalną farbą. 
3 września podczas walki z samolotem bombowym Heinkel He 111 lecąc 
„jedenastką” Wacław Król (ur. 1915 w Sandomierzu, zm. 1991 
w Warszawie) został zestrzelony i ratował się skokiem ze spadochronem. 
Powietrzną walkę nad Kłajem pod tym samym tytułem opisał w 2009 
roku Wojciech Krajewski w Wiadomościach Bocheńskich. Mimo 
określenia przez pilota miejsca upadku maszyny jej dokładna lokalizacja 
pozostała tajemnicą. Aż do… momentu, kiedy mieszkaniec Kłaja 
Janusz Czerwiński przypadkiem natknął się na wystającą z ziemi 
część maszyny. – To była lufa karabinu. Sprawdziłem w literaturze 
szczegóły i okazało się że to z takiego samego typu samolotu jakim 
latał porucznik Król. Powiązałem dobrze mi znane fakty. 
Znalezione części maszyny czeka teraz długi proces prac 

NIEZWYKŁE ODKRYCIE 
Dotknąć historii, marzenie które właśnie się spełniło!

Od lat poszukiwane przez pasjonatów historii i archeologów szczątki samolotu PZLP.11C, którym podczas II wojny światowej latał 
legendarny pilot płk Wacław Król zostały znalezione w KŁAJU. Znalezisko jest tym bardziej szczególne że jedyny zachowany samolot 
tego typu znajduje się w krakowskim Muzeum Lotnictwa i nim również latał płk Król.

konserwatorskich. Po tym, według wstępnych ustaleń zostaną 
przekazane Izbie Regionalnej w Kłaju. 

Odkrycie w Kłaju komentuje Adam Sikorski twórca programu „Było 
nie minęło – kronika zwiadowców historii”:

 - To jest jedno z najniezwyklejszych znalezisk dzisiejszych lat. Po pierwsze 
polskie, po drugie  jest dopisaniem do końca pewnych wrześniowych historii. 
Pułkownik Wacław Król przeżył to zdarzenie tutaj nad Kłajem. Potem walczył 
i we Francji i pod niebem Afryki i Wielkiej Brytanii. Zestrzelił 9 
nieprzyjacielskich maszyn- to był rewanż za to co zdarzyło się tutaj. 

Dziś w ten deszczowy dzień, Pan Czerwiński doprowadził nas tutaj. 
Powiedział ja tutaj zobaczyłem coś takiego . Coś takiego to była lufa 
karabinu i od tego się zaczęło. Dzięki ogromnej determinacji miłośników 
historii lotnictwa z całej Polski i dzięki nowoczesnej technice udało się 
dotrzeć do wszystkich pozostałych elementów. Na miejscu są nawet 
specjaliści, którzy zajmują się rekonstrukcją samolotów. Przyjechali tutaj 
zobaczyć mikroelementy bo pomoże im to w pracy.
Ten samolot w sensie dosłownym powrócił …
Samolot z naszego punktu widzenia jest przede wszystkim ładunkiem 
emocji. To jest historia polskiego września. Ta wyprawa niemiecka, 
bombowa zmierzała na Kraków, została zaatakowana właśnie przez 
9 samolotów 121 Eskadry. Ona obroniła Kraków. Zestrzeliła 3 niemieckie 
bombowce. Ceną tego zwycięstwa było właśnie P11, który został trafiony 
niemal centralnie w silnik. Kierujący maszyną płk Król opisał, że wybuchł 
ogień. A on sam nie wie nawet jak znalazł się na zewnątrz.
Historię września trzeba napisać do końca. Tego przez wiele lat nie robiono. 
Uznano, że informacja że samolot został zestrzelony w okolicach Kłaja 
wystarczy. Nam słowo „w okolicach” nie wystarcza. My chcemy pokazać 
dokładnie miejsce historycznego wydarzenia. Wydobyć fragmenty, 
zakonserwować i pokazać lokalnej społeczności i wszystkim 
zainteresowanym. 

W KŁAJU!
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Startuje remont Domu 
Kultury w Targowisku
20 marca wójt Zbigniew Strączek podpisał umowę z wykonawcą 
kompleksowej modernizacji targowskiego Domu Kultury - Firmą 
Budowlaną „SIKORA” z Nowego Targu. Wartość robót objętych umową 
to 751 297,87 zł. 
Roboty remontowe rozpoczęły się od wewnętrznych prac rozbiórkowych 
i demontażowych w całym obiekcie. Następnie przewidziana jest rozbiórka 
istniejącego dachu i jego przebudowa na stromy, dwuspadowy. Dom Kultury 
zyska nową stolarkę okienną i drzwiową.        
Zakres robót obejmie również ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad 
piętrem oraz wykonanie elewacji. Prace budowlane dotyczą także instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz 
elektrycznej.

Wiele zmieni się w środku budynku. Modernizacja obejmie zaplecze socjalno-
kuchenne, holl, klatkę schodową i poszczególne sale. Władze gminy postarały 
się także, aby we wniosku zawrzeć zakup profesjonalnego wyposażenia 
niezbędnego dla funkcjonowania nowoczesnej, kulturalnej placówki. Wśród 
nowych sprzętów będzie m.in. projektor multimedialny, komputery, tablica 
interaktywna, zestaw nagłaśniający oraz składana scena a także stoły 
konferencyjne. Poza tym budynek będzie posiadał monitoring. 

Finisz inwestycji planowany jest w połowie sierpnia tego roku. 

Największa promesa z gmin wiejskich 

800 tys. na remont 
dróg
Gmina Kłaj uzyskała dotację ze Skarbu Państwa na usuwanie 
skutków zniszczeń w infrastrukturze komunalnej wywołanych 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki przyznanym 800 
tys. zł kolejne trzy gminne drogi zostaną objęte modernizacją. 
Ogółem mieszkańcy będą mogli korzystać z około 5 km nowego 
asfaltu.   

JUSTYNA WALIGÓRA

 Sukcesywnie pozyskiwane środki z ministerialnej puli na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych znacząco wpływają na poprawę 
i unowocześnienie lokalnej infrastruktury a także odciążenie w tej 
dziedzinie gminnego budżetu– podkreśla wójt Zbigniew Strączek. 

Podczas pierwszego w tym roku rozdania promes w województwie 
małopolskim gmina Kłaj otrzymała największą pieniężną pulę wśród 
gmin wiejskich powiatu wielickiego. To równocześnie największe 
dofinansowanie z pozyskanych na ten cel przez gminę. Przypomnijmy 
w zeszłym roku na likwidację popowodziowych szkód łącznie 
uzyskano prawie milion złotych 
i wyremontowano blisko 3 000 metrów bieżących dróg.  

 W tym roku dzięki otrzymanym środkom odnowione zostaną 
trakty w przysiółku Gradowić (tj. 1,327 km), oraz Gęsiarnia (tj. 1,489 
km).  Nowy asfalt zostanie również położony na ulicy Kościelnej w 
Szarowie (tj. 1, 65 km). – Rozpoczęcie robót planujemy na kwiecień, 
a ich finisz spodziewany jest w czerwcu – mówi kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej Aleksander Kaczmarek. 

Ogółem Małopolsce przyznano ponad 186 mln zł na odbudowę po 
ubiegłorocznych powodziach. - Małopolskie samorządy świetnie 
przygotowały dokumentację do inwestycji - podkreślił Stanisław 
Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych, który wraz z Jerzym 
Millerem, wojewodą małopolskim 13 marca wręczał promesy 
gospodarzom gmin. 

Umocnienia na Tusznicy
Od zjazdu z autostrady w Targowisku do cmentarza w Kłaju – to 
przestrzeń tegorocznej modernizacji Tusznicy. To również kolejny ważny 
krok ku temu aby okoliczni Mieszkańcy czuli się bezpieczniej 
w momencie intensywnych opadów deszczu.

Poprzez wykonanie narzutu kamiennego i naniesienie płytek betonowych na 
łukach skarp zabezpieczono uszkodzenia wywołane intensywnymi opadami 
deszczu. Zakres prac objął również udrożnienie koryta oraz poszerzenie 
i odmulenie dna potoku. Pracownicy wykosili porośnięte krzewami 
i porostami skarpy. Obecnie zmodernizowany odcinek ma długość blisko 
2,5 kilometra. Koszt inwestycji to ponad 83  tys. zł. Środki na jej sfinansowanie 
pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Tegoroczne roboty są kontynuacją prac rozpoczętych w roku ubiegłym. 
Wówczas w ramach prac konserwacyjnych zabezpieczono potok przy 
cmentarzu – mówi kierownik Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Antoni Łach.  

Wręczenie promes przez wiceministra spraw wewnętrznych, Stanisława Rakoczego 
i wojewodę małopolskiego Jerzego Millera. 

Wspomnienia Wacława 
Króla z pamiętnego lotu 
w następnym numerze 

oraz na www.klaj.pl
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cmentarzu – mówi kierownik Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Antoni Łach.  

Wręczenie promes przez wiceministra spraw wewnętrznych, Stanisława Rakoczego 
i wojewodę małopolskiego Jerzego Millera. 

Wspomnienia Wacława 
Króla z pamiętnego lotu 
w następnym numerze 

oraz na www.klaj.pl
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XIX Sesja Rady Gminy

Komisje wyznaczają 
tegoroczne priorytety 
Na forum Rady Gminy szefowie wszystkich Komisji przedstawili 
sprawozdania z dotychczasowej pracy jak również zadania do 
końca bieżącego roku. 

JUSTYNA WALIGÓRA

- Kontrola działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, analiza 
dokumentów dotyczących wydania opinii w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy, kontrola windykacyjna należności 
budżetu gminy z tytułu dochodów o charakterze cywilnoprawnym 
a także kontrola zamówień publicznych udzielanych przez Urząd 
Gminy Kłaj – to najważniejsze zadania wskazane przez 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Kuczko. 
Plan pracy Komisji Gospodarki Finansowej zaprezentował jej 
przewodniczący Sylwester Skoczek. Znalazła się w nim m.in.: ocena 
wykonania wybranych inwestycji gminnych, realizacji budżetu za 
2011 rok wraz z wypracowaniem stanowiska, co do absolutorium 
oraz opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 
a także analiza stawek podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. 
Wśród bieżącej strategii działań Komisji Rolnictwa, Ekorozwoju, 
Praworządności, Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym 
i Gospodarki Komunalnej jej przewodniczący Jan Gaj do 
najważniejszych zaliczył: analizę wykonania budżetu za rok 2011, 
omówienie zasad gospodarowania odpadami w świetle nowych 
regulacji prawnych, monitoring realizacji zadań wynikających ze 
Strategii Rozwoju Gminy, przedstawienie wniosków z objazdów dróg 
gminnych, analizę informacji z działalności Gminnej Spółki Wodnej 
oraz współpracę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej a także 
ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
Prezentację planów pracy zakończyła Elżbieta Baja, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Turystyki, Kultury i Kultury Fizycznej. - 
Zapoznanie się ze stanem wybranych obiektów oświatowych, analiza 
wykonania środków budżetowych przeznaczonych na przedszkola 
i odziały przedszkolne, zaopiniowanie sprawozdania działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przegląd wybranych 
terenów sportowo-rekreacyjnych i świetlic wiejskich, współpraca 
z Izbą Regionalną i Gminną Biblioteką Publiczną – to priorytetowe 
zagadnienia w tym przypadku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Podjęta przez radnych uchwała umożliwia planowane działania 
w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Realizacja 
programu jest limitowana wysokością środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie gminy. 
 
Obejmuje on swoim zakresem realizację m.in. takich zadań jak: 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla 
zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroniskach; poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

365 dni strażaków

W minionym roku, straż pożarna z powiatu wielickiego 
interweniowała 1963 razy. Z tego 204 zdarzenia miały miejsce 
na obszarze Gminy Kłaj. Dane statystyczne mówią w tym 
przypadku o 47 pożarach,  154 miejscowych zagrożeniach 
i 3 fałszywych alarmach. W skutek tych zdarzeń 3 osoby straciły 
życie. 

Zegar zdarzeń wskazuje, że co 6 dni i 12h - wybucha pożar. 
Miejscowe zagrożenie występuje co 2 dni i 13h a fałszywy alarm co 
4 miesiące. Sześć jednostek ochotniczej straży pożarnej: w Kłaju, 
Targowisku, Brzeziu, Szarowie, Dąbrowie i Łężkowicach, dysponuje 
łącznie 80 druhami.  W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 
będącym  integralną częścią systemu bezpieczeństwa państwa oraz 
uprawniającym do udziału w akcjach ratowniczych na terenie 
całego kraju funkcjonuje jedna z naszych jednostek - OSP Kłaj.
 

Reklama na gminnej nieruchomości

Wizualne środki przekazu służące celom marketingowym, 
w szczególności tablice, plansze i neony  na gminnych 
obiektach i gruntach? Tak, to możliwe, a uchwała w tej sprawie 
określa zasady ich umieszczania. Zapisy uchwały z 27 marca nie 
odnoszą się jednak do reklam lokalizowanych w pasie 
drogowym. 

Zgodnie z podjętym aktem zezwolenia na instalacje reklamy wydaje 
się na wniosek, który powinien  zawierać: plan sytuacyjny, 
sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu 
w odpowiedniej skali, projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, 
kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika a także 
proponowany czas zajęcia miejsca. Umieszczanie reklamy jest 
odpłatne a ceny będą uzależnione od ich wielkości. Poza tym 
umieszczenie reklamy musi być zgodne z odrębnymi przepisami, 
w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków. 

Targowisko - poszerzony zakres zmian 
planistycznych

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj 

dla obszaru „Targiwsko-6” znaczna część mieszkańców Targowiska 
zwróciła się o możliwość zmiany planu również w obszarze objętym 
projektem scalania gruntów. 

Wójt Zbigniew Strączek po ustaleniach ze Starostwem Powiatowym 
w Wieliczce (organ prowadzący procedurę scalania terenów 
okołoautostradowych), analizach korelacji pomiędzy procedurą 
planistyczną i scaleniową i jej aspektów prawnych oraz na skutek 
nowych okoliczności przedstawił Radzie Gminy projekt zmiany planu 
dla obszaru „Targowisko-7” obejmujący tereny scalania gruntów. 

Przyjęte przez radnych poszerzenie zakresu zmian planu 
w Targowisku daje także możliwość regulacji zapisów dotyczących 
potoku Tusznica, który po wybudowaniu autostrady w sytuacji 

Rodzaj   przestępstwa

Kradzież z włamaniem

Kradzież cudzej rzeczy

Kradzież samochodu

Rozboje i wymuszenia 
rozbójnicze

Uszkodzenie rzeczy

P-stwa  kryminalne ogółem

P-stwa Ogółem

79

123

4

10

21

448

586

Stwierdzone

72 -7

100 -23

6    +2

3 -7

25 +4

393 -55

560 -26

Wykryte

10 22 +12

22 30 +8

1 2 +1

2 4 +2

9 7 -2

244 245 +1

376 409 +33

Wykrywalność %

12,5

17,7

25,0

20,0

42,9

54,1

63,8

28,2

29,7

33,3

100,0

28,0

61,3

72,1

+15,7

+12,0

+8,8

+80,0

-14,9

+7,2

+8,3

2010 2011 2010 2011 2010 2011

 Od kilku lat obserwujemy stały wzrost liczby ujawnionych 
nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. W  roku 2011 
zatrzymano 81 nietrzeźwych kierujących co oznacza wzrost 
o 40 w porównaniu do roku 2010 . 

Zagrożenie przestępczością w rozbiciu na wybrane kategorie 
przestępstw w przypadku gminy Kłaj obrazuje poniższa tabela.

Na podstawie zestawienia można stwierdzić, że ilość przestępstw 
w kategorii bójka, pobicie utrzymały się na takim samym poziomie 
jak w 2010 r., nie odnotowano rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, 
a także uszkodzeń ciała. Odnotowano istotny spadek w kategorii 
kradzieży natomiast nastąpił niewielki wzrost w kradzieżach 
z włamaniem i zniszczeniach, uszkodzeniach mienia. W 2011 roku 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Niepołomicach przeprowadzili 
2102 interwencje w tym na terenie Gminy Kłaj 642. Porównując dane 
z rokiem 2010 mamy spadek ogólnej liczby interwencji o 368, a na 
terenie Gminy Kłaj wzrost o 71.Wybrane kategorie 

przestępstw

bójka, pobicie

kradzież

rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze

Kradzież z włamaniem

Zniszczenie, uszkodzenie 
mienia

Uszkodzenie ciała

Nietrzeźwy kierujący

RAZEM

2010 2011

22

32 20

3 -

18 21

4 8

- -

38 52

97 103

Komendant Tomasz Joniec 
zaprezentował wyniki działania 
Komisariatu  Policji  
w  Niepołomicach.

Raport z całorocznej pracy jednostek straży pożarnej w gminie przedstawił komendant 
gminny OSP Dariusz Pilch. 

gwałtownych opadów atmosferycznych zagraża okolicznym 
terenom.  

Co mówią policyjne akta?

Komisariat  Policji  w  Niepołomicach  obejmuje  swym  zasięgiem 
działania  Gminę Niepołomice  oraz  Gminę Kłaj. 
W 2011 roku funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komisariatu 
wszczęli ogółem 500 postępowań przygotowawczych, natomiast 
w 2010 roku - 523, daje to spadek o 23 postępowania. 

Wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w stosunku do 
poprzedniego okresu  obrazuje  tabela:
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XIX Sesja Rady Gminy

Komisje wyznaczają 
tegoroczne priorytety 
Na forum Rady Gminy szefowie wszystkich Komisji przedstawili 
sprawozdania z dotychczasowej pracy jak również zadania do 
końca bieżącego roku. 

JUSTYNA WALIGÓRA

- Kontrola działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, analiza 
dokumentów dotyczących wydania opinii w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy, kontrola windykacyjna należności 
budżetu gminy z tytułu dochodów o charakterze cywilnoprawnym 
a także kontrola zamówień publicznych udzielanych przez Urząd 
Gminy Kłaj – to najważniejsze zadania wskazane przez 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Kuczko. 
Plan pracy Komisji Gospodarki Finansowej zaprezentował jej 
przewodniczący Sylwester Skoczek. Znalazła się w nim m.in.: ocena 
wykonania wybranych inwestycji gminnych, realizacji budżetu za 
2011 rok wraz z wypracowaniem stanowiska, co do absolutorium 
oraz opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 
a także analiza stawek podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. 
Wśród bieżącej strategii działań Komisji Rolnictwa, Ekorozwoju, 
Praworządności, Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym 
i Gospodarki Komunalnej jej przewodniczący Jan Gaj do 
najważniejszych zaliczył: analizę wykonania budżetu za rok 2011, 
omówienie zasad gospodarowania odpadami w świetle nowych 
regulacji prawnych, monitoring realizacji zadań wynikających ze 
Strategii Rozwoju Gminy, przedstawienie wniosków z objazdów dróg 
gminnych, analizę informacji z działalności Gminnej Spółki Wodnej 
oraz współpracę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej a także 
ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
Prezentację planów pracy zakończyła Elżbieta Baja, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Turystyki, Kultury i Kultury Fizycznej. - 
Zapoznanie się ze stanem wybranych obiektów oświatowych, analiza 
wykonania środków budżetowych przeznaczonych na przedszkola 
i odziały przedszkolne, zaopiniowanie sprawozdania działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przegląd wybranych 
terenów sportowo-rekreacyjnych i świetlic wiejskich, współpraca 
z Izbą Regionalną i Gminną Biblioteką Publiczną – to priorytetowe 
zagadnienia w tym przypadku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Podjęta przez radnych uchwała umożliwia planowane działania 
w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Realizacja 
programu jest limitowana wysokością środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie gminy. 
 
Obejmuje on swoim zakresem realizację m.in. takich zadań jak: 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla 
zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroniskach; poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. 

365 dni strażaków

W minionym roku, straż pożarna z powiatu wielickiego 
interweniowała 1963 razy. Z tego 204 zdarzenia miały miejsce 
na obszarze Gminy Kłaj. Dane statystyczne mówią w tym 
przypadku o 47 pożarach,  154 miejscowych zagrożeniach 
i 3 fałszywych alarmach. W skutek tych zdarzeń 3 osoby straciły 
życie. 

Zegar zdarzeń wskazuje, że co 6 dni i 12h - wybucha pożar. 
Miejscowe zagrożenie występuje co 2 dni i 13h a fałszywy alarm co 
4 miesiące. Sześć jednostek ochotniczej straży pożarnej: w Kłaju, 
Targowisku, Brzeziu, Szarowie, Dąbrowie i Łężkowicach, dysponuje 
łącznie 80 druhami.  W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 
będącym  integralną częścią systemu bezpieczeństwa państwa oraz 
uprawniającym do udziału w akcjach ratowniczych na terenie 
całego kraju funkcjonuje jedna z naszych jednostek - OSP Kłaj.
 

Reklama na gminnej nieruchomości

Wizualne środki przekazu służące celom marketingowym, 
w szczególności tablice, plansze i neony  na gminnych 
obiektach i gruntach? Tak, to możliwe, a uchwała w tej sprawie 
określa zasady ich umieszczania. Zapisy uchwały z 27 marca nie 
odnoszą się jednak do reklam lokalizowanych w pasie 
drogowym. 

Zgodnie z podjętym aktem zezwolenia na instalacje reklamy wydaje 
się na wniosek, który powinien  zawierać: plan sytuacyjny, 
sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu 
w odpowiedniej skali, projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, 
kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika a także 
proponowany czas zajęcia miejsca. Umieszczanie reklamy jest 
odpłatne a ceny będą uzależnione od ich wielkości. Poza tym 
umieszczenie reklamy musi być zgodne z odrębnymi przepisami, 
w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków. 

Targowisko - poszerzony zakres zmian 
planistycznych

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj 

dla obszaru „Targiwsko-6” znaczna część mieszkańców Targowiska 
zwróciła się o możliwość zmiany planu również w obszarze objętym 
projektem scalania gruntów. 

Wójt Zbigniew Strączek po ustaleniach ze Starostwem Powiatowym 
w Wieliczce (organ prowadzący procedurę scalania terenów 
okołoautostradowych), analizach korelacji pomiędzy procedurą 
planistyczną i scaleniową i jej aspektów prawnych oraz na skutek 
nowych okoliczności przedstawił Radzie Gminy projekt zmiany planu 
dla obszaru „Targowisko-7” obejmujący tereny scalania gruntów. 

Przyjęte przez radnych poszerzenie zakresu zmian planu 
w Targowisku daje także możliwość regulacji zapisów dotyczących 
potoku Tusznica, który po wybudowaniu autostrady w sytuacji 
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przestępstw w przypadku gminy Kłaj obrazuje poniższa tabela.

Na podstawie zestawienia można stwierdzić, że ilość przestępstw 
w kategorii bójka, pobicie utrzymały się na takim samym poziomie 
jak w 2010 r., nie odnotowano rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, 
a także uszkodzeń ciała. Odnotowano istotny spadek w kategorii 
kradzieży natomiast nastąpił niewielki wzrost w kradzieżach 
z włamaniem i zniszczeniach, uszkodzeniach mienia. W 2011 roku 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Niepołomicach przeprowadzili 
2102 interwencje w tym na terenie Gminy Kłaj 642. Porównując dane 
z rokiem 2010 mamy spadek ogólnej liczby interwencji o 368, a na 
terenie Gminy Kłaj wzrost o 71.Wybrane kategorie 

przestępstw

bójka, pobicie

kradzież

rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze

Kradzież z włamaniem

Zniszczenie, uszkodzenie 
mienia

Uszkodzenie ciała

Nietrzeźwy kierujący

RAZEM

2010 2011

22

32 20

3 -

18 21

4 8

- -

38 52

97 103

Komendant Tomasz Joniec 
zaprezentował wyniki działania 
Komisariatu  Policji  
w  Niepołomicach.

Raport z całorocznej pracy jednostek straży pożarnej w gminie przedstawił komendant 
gminny OSP Dariusz Pilch. 

gwałtownych opadów atmosferycznych zagraża okolicznym 
terenom.  

Co mówią policyjne akta?

Komisariat  Policji  w  Niepołomicach  obejmuje  swym  zasięgiem 
działania  Gminę Niepołomice  oraz  Gminę Kłaj. 
W 2011 roku funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komisariatu 
wszczęli ogółem 500 postępowań przygotowawczych, natomiast 
w 2010 roku - 523, daje to spadek o 23 postępowania. 

Wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w stosunku do 
poprzedniego okresu  obrazuje  tabela:



SPOŁECZEŃST WO

7

SAMODZIELNOŚĆ kwiecień 2012

Będzie pierwszy 
w powiecie kompleks 
lekkoatletyczny
Projekt „Budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Kłaju” uzyskał 
unijne dofinansowanie. 21 marca wójt Zbigniew Strączek oraz 
skarbik Elżbieta Kuraś podpisali umowę na podstawie, której 
gmina otrzyma na ten cel 500 tys. zł. z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Wniosek złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy”. Projekt zostanie 
sfinansowany również z darowizny, przekazanej na rzecz 
kłajowskiego Zespołu Szkół przez darczyńcę, który chce zachować 
anonimowość oraz ze środków własnych gminy. – Jego całkowita 
wartość szacowana jest na blisko 2 mln zł. Ogłoszono przetarg, 
dokładne koszty inwestycji poznamy po jego zakończeniu 
i wyłonieniu wykonawcy - zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
Zakres inwestycji obejmie budowę boiska do piłki nożnej z naturalną 
trawą oraz boisk wielofunkcyjnych do gry: w koszykówkę, siatkówkę, 
piłkę ręczną a także 300 – metrowej  bieżni okólnej ze stanowiskami 
lekkoatletycznymi do skoku w dal. Zakłada się również 
wybudowanie ogrodzenia oraz zamontowanie systemu 
nawadniania.  
Biorąc pod uwagę lokalne warunki krajobrazowe projektanci 
przewidują zastosowanie naturalnych, ekologicznych materiałów. 
Łącznie planuje się zagospodarować teren o powierzchni 5200 m kw. 
Obiekt będzie profesjonalną bazą do trenowania kilku dyscyplin 
sportowych. Zgodnie ze specyfikacją finalny termin realizacji zadania 
datuje się na 15 sierpnia tego roku. 

Realizacja projektu pozwoli umieścić Kłaj wśród nielicznych gmin 
regionu posiadających tego typu obiekt sportowy. W Małopolsce 
trenujący konkurencje lekkoatletyczne mogą korzystać z obiektów 
przy krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz WKS Wawel. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu budowę kompleksu sportowego przy 
Zespole SzkółOgólnokształcących - Szkoła w Kłaju współfinansowana 
jest ze środków UniiEuropejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” - operacja, która odpowiada warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013

Zaskakująca 
metamorfoza Domu 
Samopomocy w Brzeziu
Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w Brzeziu od 
2007 roku. Od tego momentu budynek, przeszedł zaskakującą 
metamorfozę. Efekt – dziś ośrodek stanowi profesjonalną bazę 
do opieki i pomocy osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami. 
Przy tym jego wnętrza są pełne domowego ciepła 
i serdeczności. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Zakres wykonanych prac remontowych dotyczył całości 
nieruchomości: począwszy od piwnic przez pomieszczenia 
wewnętrzne po elewację i teren wokół placówki. Obiekt zyskał 
m.in. nowe funkcjonalne rozmieszczenie parteru, łazienki na obu 
poziomach, odnowione, zaaranżowane i wyposażone wnętrza. 
Urządzono pięć pracownii: ceramiki, rzemiosł różnych, kulinarną, 
artystyczną, plastyczno-dekoratorską . Położony w sercu Domu 
pokój dzienny tworzy przyjazną przestrzeń dla podopiecznych jak 
i przyjmowanych gości. Całości „domowej” aranżacji dopełniają 
ręcznie wykonane przez podopiecznych ozdoby i artystyczne 
dodatki. 
Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Specjalistyczna platforma przyschodowa, 
dodatkowe wyposażenie łazienek, podjazd oraz profesjonalna sala 
rehabilitacyjno-relaksacyjna składają się na kompleksowe 
wyposażenie placówki niwelujące bariery architektoniczne. 
Wiele zmieniło się także na zewnątrz budynku. Teren 
uporządkowano i wyłożono kostką. W zaaranżowanym ogrodzie 
podopieczni korzystają z altanki i grilla. Estetykę budynku znacząco 
poprawiła nowa elewacja. 
- Nigdy nie myślałam, że uda się zrobić tak dużo. Wiele 
zawdzięczamy naszym darczyńcom i ludziom dobrej woli ale także 
pracy własnych rąk – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Dobro 
Dziecka” Janiny Pucharska. 
Zaznaczmy jednak, że wciąż potrzeby jednostki w zakresie prac 
modernizacyjnych są znaczne. Dlatego serdecznie zachęcamy firmy 
i osoby prywatne do aktywnego wspierania Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
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Wspomnień czar – czyli odtwarzamy 
historię Szarowa!
Na każdego z nas – wcześniej, czy później - przychodzi taki czas, kiedy się wraca do przeszłości. Jakaś fotografia, która wpadnie 
przypadkowo w ręce…, jakieś nieoczekiwane spotkanie dawno nie widzianej osoby…, jakaś usłyszana informacja…, czyjeś 
pytanie… Wszystko to może obudzić wspomnienia - mniej lub bardziej miłe, mniej lub bardziej osobiste, ale najczęściej prowadzące 
do smutnych myśli o nieuchronności przemijania…

PAULINA SZEWCZYK

MAŁGORZATA DOWGIERT 

A przecież wcale tak nie musi być! Wspomnienia (zwłaszcza jeśli się 
je z kimś dzieli!), mogą nie tylko na powrót ożywić tych, co odeszli, 
ale , np.: mogą przywrócić jeszcze raz radość młodzieńczych 
szaleństw i dziecięcej beztroski; mogą pomóc uświadomić sobie, jak 
dobre i wartościowe decyzje kiedyś podjęliśmy; albo - będą okazją 
by sobie, czy innym - wybaczyć… Dystans czasu, miesięcy, czy lat; 
dystans dojrzałości i doświadczenia życiowego, pozwala często 
spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy: mniej lub bardziej 
krytycznie, mniej lub bardziej pobłażliwie, z mniejszym lub 
większym poczuciem humoru!

Odwołując się do tych niezaprzeczalnie pozytywnych cech pamięci, 
Rada Sołecka wsi Szarów postanowiła poszukać opowieści 
o ludziach i o wydarzeniach, które mogą wzbogacić historię 
najbliższej okolicy. Dlatego 17 marca w WDK-u zorganizowano 
spotkanie, na które zaproszono najstarszych mieszkańców. 
Kilkanaście starych zdjęć, na których przybyli goście rozpoznawali 
siebie i swoich znajomych, dało okazję do snucia ciekawych 
opowieści o tym, jak to dawniej bywało… ; wspominano wesela 
i komunie, szukano w tle fotografii informacji na temat tego, jak wieś 
wyglądała kiedyś; zdjęcia klasowe i z wycieczek, stały się świetnym 
materiałem porównawczym – okazało się, że dzisiejsi młodzi ludzie 
bardzo często przypominają swoich dziadków, albo rodziców z ich 
czasów młodości, na zasadzie „Wypisz, wymaluj…!”.

Spotkanie zaplanowane na dwie godziny, przeciągnęło się do 
późnych godzin… Ustalono, że następne zorganizujemy już w maju 
( o terminie powiadomimy na plakatach!) i przyprowadzimy ze sobą 
znajomych i sąsiadów, przyniesiemy zdjęcia, które przy 
współczesnej technice elektronicznej i możliwości skanowania, 
możemy wszyscy podziwiać na dużym ekranie i równocześnie – bez 
uszczerbku dla własnych zbiorów, powiększać archiwum wsi.

Dlatego: 

Jeśli ktoś coś wie, albo pamięta na temat: 
- tych, którzy byli przedstawicielami lokalnej administracji i życia 
kulturalno - oświatowego, tzn.: sołtysów, radnych, nauczycieli, 
przedszkolanek, strażaków, sportowców…
- tego, jak powstawały i funkcjonowały: klub sportowy, biblioteka 
wiejska, szkoła podstawowa, przedszkole,  koło gospodyń wiejskich, 
sklepy spożywcze, tekstylny…

Jeśli ktoś pamięta, albo zna opowieści swoich przodków:
- o inicjatywach pracy społecznej (budowaniu wodociągu, 
gazociągu, szkoły, sali gimnastycznej…) i kulturalnej (festynach na 
boisku przy stacji PKP i zabawach szkolnych organizowanych przez 
szkolną radę rodziców, młodzieżowym klubie wiejskim, kinie 
objazdowym, chórze kościelnym, kółku teatralnym (?!), uroczyście 
obchodzonych świętach, czy jubileuszach…) 
- o domach i zabudowaniach, które zniknęły z naszego wiejskiego 
krajobrazu (barze przy pomniku, zabudowaniach na stacji 
kolejowej…); 
- o nazwach (na Borku, Lisia Góra), nazwiskach (pan Koza, Pani 
Guzikowa…), które niewiele mówią młodym mieszkańcom 
Szarowa…. 
- o kopaniu torfu na łąkach, „systemie” wypasania bydła…

A przede wszystkim: 
Jeśli ktoś chce powspominać, albo porozmawiać o zabawach 
i rozrywkach naszej młodzieży w latach 50, 60, 70 – tych minionego 
wieku: 
- co się czytało, 
- jakiej muzyki się słuchało, 
- które filmy oglądało; 
- gdzie i dlaczego chodziło się na wagary, albo na dyskotekę…

Jednym zdaniem: Wszystkich tych, którzy mogą nam pomóc 
w odtworzeniu historii wsi Szarów sprzed – co najmniej 50 lat!, 
zapraszamy na nasze spotkania, na których - mamy nadzieję – 
w atmosferze życzliwych rozmów i wymiany wiadomości, zadbamy 
o to, by  Zachować od zapomnienia „Krajobraz Szarowa” 

Multimedialny konkurs języka 
angielskiego dla dzieci 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju bierze udział 
w drugiej edycji multimedialnego konkursu językowego 

FunEnglish.pl 
przeznaczonego dla dzieci od 6 – 12 lat. 

Jest to znakomita okazja, aby najmłodsi użytkownicy bibliotek 
mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego 

jednocześnie dobrze się bawiąc. 

Zwycięzcy otrzymają edukacyjne nagrody.
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skarbik Elżbieta Kuraś podpisali umowę na podstawie, której 
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Obszarów Wiejskich. 
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Wniosek złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy”. Projekt zostanie 
sfinansowany również z darowizny, przekazanej na rzecz 
kłajowskiego Zespołu Szkół przez darczyńcę, który chce zachować 
anonimowość oraz ze środków własnych gminy. – Jego całkowita 
wartość szacowana jest na blisko 2 mln zł. Ogłoszono przetarg, 
dokładne koszty inwestycji poznamy po jego zakończeniu 
i wyłonieniu wykonawcy - zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
Zakres inwestycji obejmie budowę boiska do piłki nożnej z naturalną 
trawą oraz boisk wielofunkcyjnych do gry: w koszykówkę, siatkówkę, 
piłkę ręczną a także 300 – metrowej  bieżni okólnej ze stanowiskami 
lekkoatletycznymi do skoku w dal. Zakłada się również 
wybudowanie ogrodzenia oraz zamontowanie systemu 
nawadniania.  
Biorąc pod uwagę lokalne warunki krajobrazowe projektanci 
przewidują zastosowanie naturalnych, ekologicznych materiałów. 
Łącznie planuje się zagospodarować teren o powierzchni 5200 m kw. 
Obiekt będzie profesjonalną bazą do trenowania kilku dyscyplin 
sportowych. Zgodnie ze specyfikacją finalny termin realizacji zadania 
datuje się na 15 sierpnia tego roku. 

Realizacja projektu pozwoli umieścić Kłaj wśród nielicznych gmin 
regionu posiadających tego typu obiekt sportowy. W Małopolsce 
trenujący konkurencje lekkoatletyczne mogą korzystać z obiektów 
przy krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz WKS Wawel. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu budowę kompleksu sportowego przy 
Zespole SzkółOgólnokształcących - Szkoła w Kłaju współfinansowana 
jest ze środków UniiEuropejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” - operacja, która odpowiada warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013

Zaskakująca 
metamorfoza Domu 
Samopomocy w Brzeziu
Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w Brzeziu od 
2007 roku. Od tego momentu budynek, przeszedł zaskakującą 
metamorfozę. Efekt – dziś ośrodek stanowi profesjonalną bazę 
do opieki i pomocy osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami. 
Przy tym jego wnętrza są pełne domowego ciepła 
i serdeczności. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Zakres wykonanych prac remontowych dotyczył całości 
nieruchomości: począwszy od piwnic przez pomieszczenia 
wewnętrzne po elewację i teren wokół placówki. Obiekt zyskał 
m.in. nowe funkcjonalne rozmieszczenie parteru, łazienki na obu 
poziomach, odnowione, zaaranżowane i wyposażone wnętrza. 
Urządzono pięć pracownii: ceramiki, rzemiosł różnych, kulinarną, 
artystyczną, plastyczno-dekoratorską . Położony w sercu Domu 
pokój dzienny tworzy przyjazną przestrzeń dla podopiecznych jak 
i przyjmowanych gości. Całości „domowej” aranżacji dopełniają 
ręcznie wykonane przez podopiecznych ozdoby i artystyczne 
dodatki. 
Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Specjalistyczna platforma przyschodowa, 
dodatkowe wyposażenie łazienek, podjazd oraz profesjonalna sala 
rehabilitacyjno-relaksacyjna składają się na kompleksowe 
wyposażenie placówki niwelujące bariery architektoniczne. 
Wiele zmieniło się także na zewnątrz budynku. Teren 
uporządkowano i wyłożono kostką. W zaaranżowanym ogrodzie 
podopieczni korzystają z altanki i grilla. Estetykę budynku znacząco 
poprawiła nowa elewacja. 
- Nigdy nie myślałam, że uda się zrobić tak dużo. Wiele 
zawdzięczamy naszym darczyńcom i ludziom dobrej woli ale także 
pracy własnych rąk – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Dobro 
Dziecka” Janiny Pucharska. 
Zaznaczmy jednak, że wciąż potrzeby jednostki w zakresie prac 
modernizacyjnych są znaczne. Dlatego serdecznie zachęcamy firmy 
i osoby prywatne do aktywnego wspierania Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
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A przecież wcale tak nie musi być! Wspomnienia (zwłaszcza jeśli się 
je z kimś dzieli!), mogą nie tylko na powrót ożywić tych, co odeszli, 
ale , np.: mogą przywrócić jeszcze raz radość młodzieńczych 
szaleństw i dziecięcej beztroski; mogą pomóc uświadomić sobie, jak 
dobre i wartościowe decyzje kiedyś podjęliśmy; albo - będą okazją 
by sobie, czy innym - wybaczyć… Dystans czasu, miesięcy, czy lat; 
dystans dojrzałości i doświadczenia życiowego, pozwala często 
spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy: mniej lub bardziej 
krytycznie, mniej lub bardziej pobłażliwie, z mniejszym lub 
większym poczuciem humoru!

Odwołując się do tych niezaprzeczalnie pozytywnych cech pamięci, 
Rada Sołecka wsi Szarów postanowiła poszukać opowieści 
o ludziach i o wydarzeniach, które mogą wzbogacić historię 
najbliższej okolicy. Dlatego 17 marca w WDK-u zorganizowano 
spotkanie, na które zaproszono najstarszych mieszkańców. 
Kilkanaście starych zdjęć, na których przybyli goście rozpoznawali 
siebie i swoich znajomych, dało okazję do snucia ciekawych 
opowieści o tym, jak to dawniej bywało… ; wspominano wesela 
i komunie, szukano w tle fotografii informacji na temat tego, jak wieś 
wyglądała kiedyś; zdjęcia klasowe i z wycieczek, stały się świetnym 
materiałem porównawczym – okazało się, że dzisiejsi młodzi ludzie 
bardzo często przypominają swoich dziadków, albo rodziców z ich 
czasów młodości, na zasadzie „Wypisz, wymaluj…!”.

Spotkanie zaplanowane na dwie godziny, przeciągnęło się do 
późnych godzin… Ustalono, że następne zorganizujemy już w maju 
( o terminie powiadomimy na plakatach!) i przyprowadzimy ze sobą 
znajomych i sąsiadów, przyniesiemy zdjęcia, które przy 
współczesnej technice elektronicznej i możliwości skanowania, 
możemy wszyscy podziwiać na dużym ekranie i równocześnie – bez 
uszczerbku dla własnych zbiorów, powiększać archiwum wsi.

Dlatego: 

Jeśli ktoś coś wie, albo pamięta na temat: 
- tych, którzy byli przedstawicielami lokalnej administracji i życia 
kulturalno - oświatowego, tzn.: sołtysów, radnych, nauczycieli, 
przedszkolanek, strażaków, sportowców…
- tego, jak powstawały i funkcjonowały: klub sportowy, biblioteka 
wiejska, szkoła podstawowa, przedszkole,  koło gospodyń wiejskich, 
sklepy spożywcze, tekstylny…

Jeśli ktoś pamięta, albo zna opowieści swoich przodków:
- o inicjatywach pracy społecznej (budowaniu wodociągu, 
gazociągu, szkoły, sali gimnastycznej…) i kulturalnej (festynach na 
boisku przy stacji PKP i zabawach szkolnych organizowanych przez 
szkolną radę rodziców, młodzieżowym klubie wiejskim, kinie 
objazdowym, chórze kościelnym, kółku teatralnym (?!), uroczyście 
obchodzonych świętach, czy jubileuszach…) 
- o domach i zabudowaniach, które zniknęły z naszego wiejskiego 
krajobrazu (barze przy pomniku, zabudowaniach na stacji 
kolejowej…); 
- o nazwach (na Borku, Lisia Góra), nazwiskach (pan Koza, Pani 
Guzikowa…), które niewiele mówią młodym mieszkańcom 
Szarowa…. 
- o kopaniu torfu na łąkach, „systemie” wypasania bydła…

A przede wszystkim: 
Jeśli ktoś chce powspominać, albo porozmawiać o zabawach 
i rozrywkach naszej młodzieży w latach 50, 60, 70 – tych minionego 
wieku: 
- co się czytało, 
- jakiej muzyki się słuchało, 
- które filmy oglądało; 
- gdzie i dlaczego chodziło się na wagary, albo na dyskotekę…

Jednym zdaniem: Wszystkich tych, którzy mogą nam pomóc 
w odtworzeniu historii wsi Szarów sprzed – co najmniej 50 lat!, 
zapraszamy na nasze spotkania, na których - mamy nadzieję – 
w atmosferze życzliwych rozmów i wymiany wiadomości, zadbamy 
o to, by  Zachować od zapomnienia „Krajobraz Szarowa” 

Multimedialny konkurs języka 
angielskiego dla dzieci 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju bierze udział 
w drugiej edycji multimedialnego konkursu językowego 

FunEnglish.pl 
przeznaczonego dla dzieci od 6 – 12 lat. 

Jest to znakomita okazja, aby najmłodsi użytkownicy bibliotek 
mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego 

jednocześnie dobrze się bawiąc. 

Zwycięzcy otrzymają edukacyjne nagrody.
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Kobiety świętują
8 marca w Sali widowiskowej w Kłaju, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy Kłaja po raz szósty świętowali Dzień Kobiet. Z tej okazji 
przybyli także gospodarze naszej Gminy, Pan Zbigniew Strączek– 
wójt i Pan Zbigniew Fic- sekretarz. 

Nasze lokalne władze wręczyły wszystkim kobietom tulipany. Polał się 
szampan i rozbrzmiało się głośne „sto lat” oraz życzenia dla wszystkich 
zebranych pań. A Pań było nie mało. Sala była wypełniona po brzegi, 
blisko setką kobiet.   

Imprezę tą uświetnił występ Pań z Kliniki Onkologicznej Szpitala im. 
M. Kopernika, które mówiły o konieczności badań profilaktycznych oraz 
zapraszały na bezpłatne badania, a po występie wszyscy zebrani 
otrzymali upominki. Wystąpił też Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Niepołomic, 
którego członkowie po zakończeniu występu usiedli przystole i przy 
akompaniamencie harmonii wspólnie z  nami bawili się i śpiewali. Przy 
obficie nakrytych stołach w owoce, ciasta, soki, kawę i herbatę wszyscy 
żartowali i śmiali się. Atmosferę zabawy uzupełniło odczytywanie 
znalezionych  pod talerzykami karteczek ze „złotymi myślami”- 
sentencjami o kobietach. 

Nastrój spotkania był wspaniały, a wspólne biesiadowanie przy stole, 
oprócz wesołej zabawy dało Paniom możliwość rozmowy, spotkania 
ze znajomymi, odnowienia dawnych znajomości . 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kłaju 

Świątecznie 
w Grodkowicach
2 kwietnia w Szkole Podstawowej w Grodkowicach  odbył się 
kiermasz wielkanocny. W świąteczny nastrój wprowadziły gości 
przepiękne wiosenne stroiki. Podziwialiśmy też własnoręcznie 
zdobione pisanki, tradycyjne palmy, kolorowe koszyczki, 
haftowane serwetki, stroiki i świąteczne kartki.  

ANNA KOKOSZKA

Oprócz świątecznych ozdób na kiermaszu nie zabrakło tradycyjnych 
polskich babek domowej roboty. Wielkanocny kiermasz cieszył się 
dużym zainteresowaniem rodziców, którzy chętnie kupowali rzeczy 
wykonane przez swoje pociechy. 

Wspólnie spędzony czas umilił montaż słowno – muzyczny poświęcony 
Janowi Pawłowi II, przygotowany przez uczniów klas IV , V i VI pod 
kierownictwem pani Marii Klimczak i pani Karoliny Czesak. 

Zarówno kiermasz jak i akademia poświęcona naszemu Wielkiemu 
Rodakowi weszły na stałe do kalendarza szkolnych uroczystości. 

Mali ratownicy 
są wśród nas
W Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Grodkowicach, dzięki 
uprzejmości krakowskich ratowników 
medycznych Joanny Semczuk oraz Beaty 
Wessley, przeprowadzono szkolenie z
 zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klas 
I - III oraz wszystkie dzieci uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych. Warto 
podkreślić, że w szkoleniu uczestniczyły 
również dzieci integrowane.

DOROTA KUŚMIERCZYK

Starsi uczniowie mieli okazję nauczyć się 
układania poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej oraz poznać zasady i przećwiczyć 
umiejętność reanimacji. Dzieci ćwiczyły na 
fantomach, maksymalnie urealniając naukę 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Najmłodsi uczyli się zasad zachowania w razie 
wypadku, symulowali wzywanie karetki 
pogotowia. Możliwość zabandażowania 
kolegi/koleżanki, sprawiła, że połączono 
zabawę z nauką.

Szkolenie uczniów z klas IV do VI przewidziane 
jest na miesiąc maj. 

Pani Joannie i Beacie jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!

Warsztaty dla 
Seniorów
W Domu Samopomocy w Brzeziu – 
Gruszkach odbyły się drugie z kolei 
warsztaty twórcze dąbrowskiego „Klubu 
Seniora na 102”.

BOŻENA MULARCZYK

Podczas warsztatów Panie dzieliły się 
doświadczeniami w wykonywaniu pisanek 
i innych ozdób wielkanocnych. Pomysłów było 
mnóstwo. Tego wieczoru nauczyłyśmy się 
bardzo dużo. Czas upłynął szybko i nawet nie 
zorientowałyśmy się kiedy urosła nam całkiem 
spora górka pięknych, kolorowych pisanek. 

Najpiękniejsze 
dekoracje 
z warsztatów
Pomiędzy licznymi zajęciami związanymi z prowadzonym 
w Domu projektem „Stawiam na siebie” oraz treningami 
usamodzielniającymi, każdą wolną chwilę wykorzystaliśmy 
na przygotowywanie wielkanocnych dekoracji takich jak: kwiaty 
z bibuły, baranki z włóczki i masy solnej, koszyczki z papierowej 
wikliny itp. Każdy z uczestników aktywnie i na miarę swoich 
możliwości, włączył się we wspólną pracę. 

MONIKA RUCHLEWICZ

W pracowniach powoli powstawały stroiki, palmy, kartki świąteczne, 
serwetki do koszyczków. Pracy było naprawdę wiele ale daliśmy 
radę. 

Wszystkie ozdoby można było zobaczyć w Gminnej Izbie 
Regionalnej 23 marca. Organizatorami wystawy była Gminna Izba 
Regionalna oraz Biblioteka Publiczna w Kłaju. Składamy wszystkim 
organizatorom serdeczne podziękowania za możliwość pokazania 
naszych prac. Szczególnie serdecznie dziękujemy Pani Krystynie 
Gierat, która włożyła wiele serca i pracy w przygotowanie wystawy. 
Niezwykle znaczące są dla naszego Ośrodka tego typu inicjatywy, 
bo dzięki nim możemy zapoznać innych z naszą pracą i pochwalić 
się osiągnięciami. 

Przekazują wiedzę na wagę 
ludzkiego życia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju realizuje projekt z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłaj.  Szkolenia mają na celu 
uświadomienie młodzieży z klas szóstych podstawowych oraz pierwszych i drugich 
gimnazjum jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi w stanie zagrożenia życia 
i zdrowia.

DARIUSZ PILCH 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Prowadzący wykłady strażacy są zdumieni wiedzą młodzieży na temat pomocy przedmedycznej oraz 
zainteresowaniem zdobyciem nowych umiejętności w tej dziedzinie. 

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas prezentacji 
multimedialnej przedstawiane są najczęstsze sytuacje z jakimi mogą się zetknąć uczniowie. W zakres 
podstawowego szkolenia ogólnego wchodzi:
- reanimacja dzieci i dorosłych wraz z praktycznym treningiem na fantomie
- wezwanie pomocy (jakie informacje  przekazać dyspozytorowi pogotowia ratunkowego)
- zakrztuszenia i zadławienia u dzieci i dorosłych
- postępowanie w przypadku omdleń

Uczniowie niezależnie od wieku łatwo i szybko przyswajają wiedzę. Z końcem zajęć młodzież 
wręcz zaskakuje prowadzących znajomością omawianych wcześniej procedur. 

Finałem projektu będzie międzyszkolny konkurs ratownictwa medycznego, którego 
rozstrzygnięcie  odbędzie się podczas obchodów 750 – lecia Kłaja. Wezmą w nim udział 
reprezentacje klas biorących udział w szkoleniu.  

„Program realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla 
młodzieży z terenu Gminy Kłaj dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt wpłynie także 
na rozwój tożsamości wiejskiej poprzez integrację młodzieży z obszaru Gminy Kłaj. 
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Świece pełne pamięci
„Pamiętajcie o mnie w modlitwie za życia i po mojej śmierci” – te 
słowa Papieża, przytoczył w siódmą rocznicę Jego śmierci ks. Jerzy 
Ochał na mszy okolicznościowej w Kaplicy w Targowisku. 

OLIWIA BIEDA 

Choć Jana Pawła II nie ma już wśród nas to w naszych sercach jest wciąż 
jak żywy. 
Każdego roku, 2 kwietnia o godzinie 20, w Kaplicy w Targowisku odbywa 
się uroczysta Msza Święta, poświęcona upamiętnieniu śmierci Papieża 
Polaka. Towarzyszy jej wyjątkowa sceneria. Nabożeństwo odprawiane 
jest przy portrecie Jana Pawła II, przy blasku zniczy przynoszonych 
i zapalanych przez licznie zgromadzoną społeczność Targowiska. 

W siódmą rocznicę śmierci, podczas kazania ksiądz Jerzy Ochał z Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach przytoczył słowa 
Papieża. Jan Paweł II kończąć swój wspaniały pontyfikat prosił abyśmy 
o Nim zawsze pamiętali. Jak co roku, Msza Święta zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem Jego ulubionej pieśni -„Barki”. Tej chwili 
zawsze towarzyszy mnóstwo wzruszeń. 

Tradycyjnie z zapalonych zniczy ułożono na schodach „przesłanie” pełne 
wdzięczności za ogrom Jego pracy nie tylko jako papieża ale też 
kardynała, biskupa i księdza. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, 
w podobny sposób przeżywają tę rocznicę. Każdy modli się nie tylko za, 
ale także i do błogosławionego Sługi Bożego – Jana Pawła II. Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Kobiety świętują
8 marca w Sali widowiskowej w Kłaju, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy Kłaja po raz szósty świętowali Dzień Kobiet. Z tej okazji 
przybyli także gospodarze naszej Gminy, Pan Zbigniew Strączek– 
wójt i Pan Zbigniew Fic- sekretarz. 

Nasze lokalne władze wręczyły wszystkim kobietom tulipany. Polał się 
szampan i rozbrzmiało się głośne „sto lat” oraz życzenia dla wszystkich 
zebranych pań. A Pań było nie mało. Sala była wypełniona po brzegi, 
blisko setką kobiet.   

Imprezę tą uświetnił występ Pań z Kliniki Onkologicznej Szpitala im. 
M. Kopernika, które mówiły o konieczności badań profilaktycznych oraz 
zapraszały na bezpłatne badania, a po występie wszyscy zebrani 
otrzymali upominki. Wystąpił też Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Niepołomic, 
którego członkowie po zakończeniu występu usiedli przystole i przy 
akompaniamencie harmonii wspólnie z  nami bawili się i śpiewali. Przy 
obficie nakrytych stołach w owoce, ciasta, soki, kawę i herbatę wszyscy 
żartowali i śmiali się. Atmosferę zabawy uzupełniło odczytywanie 
znalezionych  pod talerzykami karteczek ze „złotymi myślami”- 
sentencjami o kobietach. 

Nastrój spotkania był wspaniały, a wspólne biesiadowanie przy stole, 
oprócz wesołej zabawy dało Paniom możliwość rozmowy, spotkania 
ze znajomymi, odnowienia dawnych znajomości . 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kłaju 

Świątecznie 
w Grodkowicach
2 kwietnia w Szkole Podstawowej w Grodkowicach  odbył się 
kiermasz wielkanocny. W świąteczny nastrój wprowadziły gości 
przepiękne wiosenne stroiki. Podziwialiśmy też własnoręcznie 
zdobione pisanki, tradycyjne palmy, kolorowe koszyczki, 
haftowane serwetki, stroiki i świąteczne kartki.  

ANNA KOKOSZKA

Oprócz świątecznych ozdób na kiermaszu nie zabrakło tradycyjnych 
polskich babek domowej roboty. Wielkanocny kiermasz cieszył się 
dużym zainteresowaniem rodziców, którzy chętnie kupowali rzeczy 
wykonane przez swoje pociechy. 

Wspólnie spędzony czas umilił montaż słowno – muzyczny poświęcony 
Janowi Pawłowi II, przygotowany przez uczniów klas IV , V i VI pod 
kierownictwem pani Marii Klimczak i pani Karoliny Czesak. 

Zarówno kiermasz jak i akademia poświęcona naszemu Wielkiemu 
Rodakowi weszły na stałe do kalendarza szkolnych uroczystości. 

Mali ratownicy 
są wśród nas
W Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Grodkowicach, dzięki 
uprzejmości krakowskich ratowników 
medycznych Joanny Semczuk oraz Beaty 
Wessley, przeprowadzono szkolenie z
 zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klas 
I - III oraz wszystkie dzieci uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych. Warto 
podkreślić, że w szkoleniu uczestniczyły 
również dzieci integrowane.

DOROTA KUŚMIERCZYK

Starsi uczniowie mieli okazję nauczyć się 
układania poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej oraz poznać zasady i przećwiczyć 
umiejętność reanimacji. Dzieci ćwiczyły na 
fantomach, maksymalnie urealniając naukę 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Najmłodsi uczyli się zasad zachowania w razie 
wypadku, symulowali wzywanie karetki 
pogotowia. Możliwość zabandażowania 
kolegi/koleżanki, sprawiła, że połączono 
zabawę z nauką.

Szkolenie uczniów z klas IV do VI przewidziane 
jest na miesiąc maj. 

Pani Joannie i Beacie jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!

Warsztaty dla 
Seniorów
W Domu Samopomocy w Brzeziu – 
Gruszkach odbyły się drugie z kolei 
warsztaty twórcze dąbrowskiego „Klubu 
Seniora na 102”.

BOŻENA MULARCZYK

Podczas warsztatów Panie dzieliły się 
doświadczeniami w wykonywaniu pisanek 
i innych ozdób wielkanocnych. Pomysłów było 
mnóstwo. Tego wieczoru nauczyłyśmy się 
bardzo dużo. Czas upłynął szybko i nawet nie 
zorientowałyśmy się kiedy urosła nam całkiem 
spora górka pięknych, kolorowych pisanek. 

Najpiękniejsze 
dekoracje 
z warsztatów
Pomiędzy licznymi zajęciami związanymi z prowadzonym 
w Domu projektem „Stawiam na siebie” oraz treningami 
usamodzielniającymi, każdą wolną chwilę wykorzystaliśmy 
na przygotowywanie wielkanocnych dekoracji takich jak: kwiaty 
z bibuły, baranki z włóczki i masy solnej, koszyczki z papierowej 
wikliny itp. Każdy z uczestników aktywnie i na miarę swoich 
możliwości, włączył się we wspólną pracę. 

MONIKA RUCHLEWICZ

W pracowniach powoli powstawały stroiki, palmy, kartki świąteczne, 
serwetki do koszyczków. Pracy było naprawdę wiele ale daliśmy 
radę. 

Wszystkie ozdoby można było zobaczyć w Gminnej Izbie 
Regionalnej 23 marca. Organizatorami wystawy była Gminna Izba 
Regionalna oraz Biblioteka Publiczna w Kłaju. Składamy wszystkim 
organizatorom serdeczne podziękowania za możliwość pokazania 
naszych prac. Szczególnie serdecznie dziękujemy Pani Krystynie 
Gierat, która włożyła wiele serca i pracy w przygotowanie wystawy. 
Niezwykle znaczące są dla naszego Ośrodka tego typu inicjatywy, 
bo dzięki nim możemy zapoznać innych z naszą pracą i pochwalić 
się osiągnięciami. 

Przekazują wiedzę na wagę 
ludzkiego życia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju realizuje projekt z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłaj.  Szkolenia mają na celu 
uświadomienie młodzieży z klas szóstych podstawowych oraz pierwszych i drugich 
gimnazjum jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi w stanie zagrożenia życia 
i zdrowia.

DARIUSZ PILCH 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Prowadzący wykłady strażacy są zdumieni wiedzą młodzieży na temat pomocy przedmedycznej oraz 
zainteresowaniem zdobyciem nowych umiejętności w tej dziedzinie. 

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas prezentacji 
multimedialnej przedstawiane są najczęstsze sytuacje z jakimi mogą się zetknąć uczniowie. W zakres 
podstawowego szkolenia ogólnego wchodzi:
- reanimacja dzieci i dorosłych wraz z praktycznym treningiem na fantomie
- wezwanie pomocy (jakie informacje  przekazać dyspozytorowi pogotowia ratunkowego)
- zakrztuszenia i zadławienia u dzieci i dorosłych
- postępowanie w przypadku omdleń

Uczniowie niezależnie od wieku łatwo i szybko przyswajają wiedzę. Z końcem zajęć młodzież 
wręcz zaskakuje prowadzących znajomością omawianych wcześniej procedur. 

Finałem projektu będzie międzyszkolny konkurs ratownictwa medycznego, którego 
rozstrzygnięcie  odbędzie się podczas obchodów 750 – lecia Kłaja. Wezmą w nim udział 
reprezentacje klas biorących udział w szkoleniu.  

„Program realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla 
młodzieży z terenu Gminy Kłaj dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt wpłynie także 
na rozwój tożsamości wiejskiej poprzez integrację młodzieży z obszaru Gminy Kłaj. 
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Świece pełne pamięci
„Pamiętajcie o mnie w modlitwie za życia i po mojej śmierci” – te 
słowa Papieża, przytoczył w siódmą rocznicę Jego śmierci ks. Jerzy 
Ochał na mszy okolicznościowej w Kaplicy w Targowisku. 

OLIWIA BIEDA 

Choć Jana Pawła II nie ma już wśród nas to w naszych sercach jest wciąż 
jak żywy. 
Każdego roku, 2 kwietnia o godzinie 20, w Kaplicy w Targowisku odbywa 
się uroczysta Msza Święta, poświęcona upamiętnieniu śmierci Papieża 
Polaka. Towarzyszy jej wyjątkowa sceneria. Nabożeństwo odprawiane 
jest przy portrecie Jana Pawła II, przy blasku zniczy przynoszonych 
i zapalanych przez licznie zgromadzoną społeczność Targowiska. 

W siódmą rocznicę śmierci, podczas kazania ksiądz Jerzy Ochał z Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach przytoczył słowa 
Papieża. Jan Paweł II kończąć swój wspaniały pontyfikat prosił abyśmy 
o Nim zawsze pamiętali. Jak co roku, Msza Święta zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem Jego ulubionej pieśni -„Barki”. Tej chwili 
zawsze towarzyszy mnóstwo wzruszeń. 

Tradycyjnie z zapalonych zniczy ułożono na schodach „przesłanie” pełne 
wdzięczności za ogrom Jego pracy nie tylko jako papieża ale też 
kardynała, biskupa i księdza. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, 
w podobny sposób przeżywają tę rocznicę. Każdy modli się nie tylko za, 
ale także i do błogosławionego Sługi Bożego – Jana Pawła II. Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Dziękując Rodzicom 
Przedszkolaków z Dąbrowy

W dzisiejszych czasach, nie można wyobrazić sobie przedszkola, które 
podczas realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych nie współpracuje 
z Rodzicami. 

Rodzina i przedszkole to bardzo ważne dwa środowiska potrzebne w 
wychowaniu dziecka. Jak się wzajemnie nie uzupełniać i nie wspierać? 
Zakres tej współpracy obejmuje m.in pomoc rodziców w ulepszaniu 
pracy przedszkola. Jesteśmy pełni wdzięczności dla wszystkich Rodziców, 
którzy aktywnie angażują się w czynności organizacyjne. Ważny jest dla 
nas fakt, że Rodzice pomagają nam praktycznie we wszystkim: pomagają 
w naprawie sprzętu, w jego montażu, pomagają w dekoracji sali na 
uroczystości przedszkolne, wypożyczają z różnych miejsc akcesoria, które 
uświetnią nasz występ, nagrywają przedstawienia, przygotowują 
kostiumy, ofiarowują niemałe prezenty ( telewizor, DVD) przynoszą 
artykuły higieniczne, materiały biurowe, nieodpłatnie kserują materiały 
dla dzieci i pomoce dydaktyczne do zajęć, przygotowują paczki 
mikołajkowe, wzbogacają kąciki zainteresowań, pomagają wspólnie 
zorganizować ciekawe zajęcia np. w swoich zakładach pracy, 
przedstawiają na forum przedszkola własne umiejętności, dzielą się 
produktami własnej pracy – darują owoce, a przede wszystkim wspierają 
nas w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Za wsparcie oraz 
ciągłą współpracę i pomoc serdecznie dziękujemy.

Rada Pedagogiczna 
Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

„Co ofiarowane ze szczerego serca, 
winno być szczerym sercem przyjęte.”

A. Dumas.

Przedszkole 
w Dąbrowie buduje 
plac zabaw
Wiadomo od dawna, że Przedszkole w Dąbrowie potrzebuje w pełni 
wyposażonego,  a przede wszystkim  bezpiecznego placu zabaw. 

JADWIGA KLUZ

Z budową takiego placu wiążą się olbrzymie nakłady finansowe. Jednak 
poprawa możliwości organizacji zabaw ruchowych dla dzieci na świeżym 
powietrzu jest ważnym priorytetem.

Powoli marzenia się spełniają. Dzięki wielkiej, hojności Babć i Dziadziów, 
dobrej współpracy z Radą Sołecką,  indywidualnym datkom Rodzicówi 
lokalnych Przedsiębiorców udało się zakupić basztę, pociąg i ławeczkę do 
naszego ogrodu.

Dzięki ich wsparciu dzieci mogą w pełni korzystać z uroków zabawy na 
świeżym powietrzu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy

Seniorzy uczą się 
samoobrony 
Drugi w tym semestrze wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dotyczył zachowań i postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych. Tym razem  wykładowcą był komendant 
komisariatu w Niepołomicach Tomasz Joniec. 

Słuchacze UTW dowiedzieli się jak: nie stać się ofiarą przestępstwa, 

Co zrobić aby do minimum ograniczyć ryzyko, że 
staniemy się ofiarą oszustwa?

TOMASZ JONIEC

Komendant Komisariatu w Niepołomicach 

– Nigdy nie wolno obcej osobie przekazywać pieniędzy. 
W przypadku telefonu z prośbą o pilną pożyczkę, gdy 
rozmówca podaje się za członka rodziny lub jego 
znajomego, należy samemu zadzwonić do tej osoby 
i upewnić się czy ona rzeczywiście potrzebuje pożyczki 
i dzwoniła do nas lub poprosiła o  pomoc znajomego,
– Gdy ktoś podaje się np.za pracownika instytucji publicznej czy 
organizacji charytatywnej należy przed wpuszczeniem do 
mieszkania takiej osoby zażądać dokumentu potwierdzającego 
tożsamość ewentualnie zadzwonić do instytucji na którą się 
powołuje, celem stwierdzenia czy taka osoba rzeczywiście tam 
pracuje i czy faktycznie miała nas odwiedzić, lub powiadomić 
policję.

– Wszystkie wizyty winny być poprzedzone odpowiednim 
komunikatem, informacją np. ze spółdzielni mieszkaniowej 
czy wspólnoty mieszkaniowej. Przy zawiadomieniach 
telefonicznych o planowanej wizycie należy również 

Jak nie stać się ofiarą oszustwa?Jak nie stać się ofiarą oszustwa?
Jedną z najczęstszych metod oszustwa, gdzie ofiarą przestępstwa są ludzie starsi jest 
metoda „na wnuczka”. Działanie sprawcy ma bardzo prosty schemat: młoda osoba dzwoni 
do starszej osoby podając się za jej wnuczka lub innego członka rodziny i prosi 
o natychmiastowe pożyczenie pewnej sumy pieniędzy na pilne wydatki związane z 
leczeniem, chorobą lub określonym zdarzeniem losowym. Jednocześnie informuje, że po 
gotówkę przyśle kolegę lub znajomego, ponieważ sama, z różnych względów nie może jej 
odebrać. 

zachować ostrożność, gdyż telefonować może także oszust,
– Oszuści często proszą o możliwość pozostawienia pisemnej 
informacji dla nieobecnego sąsiada. W tym celu proszą 
o pożyczenie kartki i długopisu, a gdy poproszona osoba po 
nie pójdzie, okradają mieszkanie z cennych przedmiotów. 
Do mieszkania dostają się także np. pod pozorem kontroli 
instalacji kominowej czy gazowej,
– Należy być bardzo ostrożnym podejmując w mieszkaniu 
obnośnych sprzedawców oferujących np. dywany, kołdry, 
pościel czy innego rodzaju przedmioty. Zdarza się, że 
podczas takiej prezentacji giną z mieszkania cenne 
przedmioty lub gotówka,
Chcąc uniknąć podobnych przypadków oraz w trosce o dobro 
mieszkańców Gminy Kłaj Komisariat Policji w Niepołomicach 
apeluje o większą ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, 
nieufność wobec obcych i nie wpuszczanie takich osób do domu. 
Jeśli już dojdzie do wpuszczenia oszustów do środka, należy 
dokładnie zapamiętać ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich 
ubioru. Nie wolno reagować panicznie. Jeśli będą wiedzieć, że 
zostali zdemaskowani, mogą zrobić krzywdę. Najlepiej pod 
pozorem pożyczenia pieniędzy pójść do sąsiada i tam dyskretnie 
poprosić go o zawiadomienie policji. Jeśli nie ma takiej 
możliwości po wyjściu oszustów trzeba niezwłocznie zadzwonić 
na policję. Pamiętajmy, że lepiej stracić pieniądze czy cenne 
przedmioty niż zdrowie lub życie.

Program profilaktyczny 
„Zdrowe powietrze 
wokół nas”
W kłajowskim Przedszkolu Samorządowym w grupie III zrealizowano 
program profilaktyki antytytoniowej pn. „Zdrowe powietrze wokół nas”. 
Program jest ukierunkowany na wdrażanie dzieci do podejmowania 
świadomych wyborów i kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec 
zjawiska palenia tytoniu.

ANNA WIŚNIEWSKA

W ramach jego realizacji przeprowadzono 5 zajęć warsztatowych.

unikać zagrożeń, jaka postawa uchroni nas przed staniem się 
potencjalną ofiarą w przestrzeni publicznej, jak reagować kiedy 
stajem się świadkami przestępstwa, jak zabezpieczać dom przed 
włamaniem, w jaki sposób uchronić się przed oszustami, jak 
zabezpieczać się przed oszustwami internetowymi.

Stronę teoretyczną wykładu dopełnił pokaz przykładowych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia. Demonstrowano zarówno 
zachowania potencjalnych przestępców (takie jak: kradzież torebki, 
atak fizyczny, zastraszenie, manipulacja) jak i podstawowe techniki 
samoobrony.

Dorota Kosmowska

Przedszkolaki brały udział min. w wycieczce, na której miały 
zaobserwować źródła dymu, poznawały przyczyny ich powstawania.

 W przyswajaniu wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, szkodliwości 
biernego palenia papierosów oraz poznaniu miejsc w jakich dzieci mogą być 
narażone na dym tytoniowy pomagał dinozaur Dinek, który bardzo nie lubi 
tego rodzaju dymu. 

Dzieci uczestniczyły w zabawach badawczych: ,,Zapachy wokół nas” 
i pogadankach n/t: skutków palenia tytoniu. Wykonały również plakaty 
ukazujące różne źródła dymu. W trakcie realizacji programu przedszkolaki 
odgrywały scenki ukazujące ich zachowania w danej sytuacji, projektowały 
i wykonały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie”. Na zakończenie wykonały 
wspaniały portret Dinka oraz nauczyły się o nim piosenki. Program będzie 
kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
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Dziękując Rodzicom 
Przedszkolaków z Dąbrowy

W dzisiejszych czasach, nie można wyobrazić sobie przedszkola, które 
podczas realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych nie współpracuje 
z Rodzicami. 

Rodzina i przedszkole to bardzo ważne dwa środowiska potrzebne w 
wychowaniu dziecka. Jak się wzajemnie nie uzupełniać i nie wspierać? 
Zakres tej współpracy obejmuje m.in pomoc rodziców w ulepszaniu 
pracy przedszkola. Jesteśmy pełni wdzięczności dla wszystkich Rodziców, 
którzy aktywnie angażują się w czynności organizacyjne. Ważny jest dla 
nas fakt, że Rodzice pomagają nam praktycznie we wszystkim: pomagają 
w naprawie sprzętu, w jego montażu, pomagają w dekoracji sali na 
uroczystości przedszkolne, wypożyczają z różnych miejsc akcesoria, które 
uświetnią nasz występ, nagrywają przedstawienia, przygotowują 
kostiumy, ofiarowują niemałe prezenty ( telewizor, DVD) przynoszą 
artykuły higieniczne, materiały biurowe, nieodpłatnie kserują materiały 
dla dzieci i pomoce dydaktyczne do zajęć, przygotowują paczki 
mikołajkowe, wzbogacają kąciki zainteresowań, pomagają wspólnie 
zorganizować ciekawe zajęcia np. w swoich zakładach pracy, 
przedstawiają na forum przedszkola własne umiejętności, dzielą się 
produktami własnej pracy – darują owoce, a przede wszystkim wspierają 
nas w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Za wsparcie oraz 
ciągłą współpracę i pomoc serdecznie dziękujemy.

Rada Pedagogiczna 
Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

„Co ofiarowane ze szczerego serca, 
winno być szczerym sercem przyjęte.”

A. Dumas.

Przedszkole 
w Dąbrowie buduje 
plac zabaw
Wiadomo od dawna, że Przedszkole w Dąbrowie potrzebuje w pełni 
wyposażonego,  a przede wszystkim  bezpiecznego placu zabaw. 

JADWIGA KLUZ

Z budową takiego placu wiążą się olbrzymie nakłady finansowe. Jednak 
poprawa możliwości organizacji zabaw ruchowych dla dzieci na świeżym 
powietrzu jest ważnym priorytetem.

Powoli marzenia się spełniają. Dzięki wielkiej, hojności Babć i Dziadziów, 
dobrej współpracy z Radą Sołecką,  indywidualnym datkom Rodzicówi 
lokalnych Przedsiębiorców udało się zakupić basztę, pociąg i ławeczkę do 
naszego ogrodu.

Dzięki ich wsparciu dzieci mogą w pełni korzystać z uroków zabawy na 
świeżym powietrzu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy

Seniorzy uczą się 
samoobrony 
Drugi w tym semestrze wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dotyczył zachowań i postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych. Tym razem  wykładowcą był komendant 
komisariatu w Niepołomicach Tomasz Joniec. 

Słuchacze UTW dowiedzieli się jak: nie stać się ofiarą przestępstwa, 

Co zrobić aby do minimum ograniczyć ryzyko, że 
staniemy się ofiarą oszustwa?

TOMASZ JONIEC

Komendant Komisariatu w Niepołomicach 

– Nigdy nie wolno obcej osobie przekazywać pieniędzy. 
W przypadku telefonu z prośbą o pilną pożyczkę, gdy 
rozmówca podaje się za członka rodziny lub jego 
znajomego, należy samemu zadzwonić do tej osoby 
i upewnić się czy ona rzeczywiście potrzebuje pożyczki 
i dzwoniła do nas lub poprosiła o  pomoc znajomego,
– Gdy ktoś podaje się np.za pracownika instytucji publicznej czy 
organizacji charytatywnej należy przed wpuszczeniem do 
mieszkania takiej osoby zażądać dokumentu potwierdzającego 
tożsamość ewentualnie zadzwonić do instytucji na którą się 
powołuje, celem stwierdzenia czy taka osoba rzeczywiście tam 
pracuje i czy faktycznie miała nas odwiedzić, lub powiadomić 
policję.

– Wszystkie wizyty winny być poprzedzone odpowiednim 
komunikatem, informacją np. ze spółdzielni mieszkaniowej 
czy wspólnoty mieszkaniowej. Przy zawiadomieniach 
telefonicznych o planowanej wizycie należy również 

Jak nie stać się ofiarą oszustwa?Jak nie stać się ofiarą oszustwa?
Jedną z najczęstszych metod oszustwa, gdzie ofiarą przestępstwa są ludzie starsi jest 
metoda „na wnuczka”. Działanie sprawcy ma bardzo prosty schemat: młoda osoba dzwoni 
do starszej osoby podając się za jej wnuczka lub innego członka rodziny i prosi 
o natychmiastowe pożyczenie pewnej sumy pieniędzy na pilne wydatki związane z 
leczeniem, chorobą lub określonym zdarzeniem losowym. Jednocześnie informuje, że po 
gotówkę przyśle kolegę lub znajomego, ponieważ sama, z różnych względów nie może jej 
odebrać. 

zachować ostrożność, gdyż telefonować może także oszust,
– Oszuści często proszą o możliwość pozostawienia pisemnej 
informacji dla nieobecnego sąsiada. W tym celu proszą 
o pożyczenie kartki i długopisu, a gdy poproszona osoba po 
nie pójdzie, okradają mieszkanie z cennych przedmiotów. 
Do mieszkania dostają się także np. pod pozorem kontroli 
instalacji kominowej czy gazowej,
– Należy być bardzo ostrożnym podejmując w mieszkaniu 
obnośnych sprzedawców oferujących np. dywany, kołdry, 
pościel czy innego rodzaju przedmioty. Zdarza się, że 
podczas takiej prezentacji giną z mieszkania cenne 
przedmioty lub gotówka,
Chcąc uniknąć podobnych przypadków oraz w trosce o dobro 
mieszkańców Gminy Kłaj Komisariat Policji w Niepołomicach 
apeluje o większą ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, 
nieufność wobec obcych i nie wpuszczanie takich osób do domu. 
Jeśli już dojdzie do wpuszczenia oszustów do środka, należy 
dokładnie zapamiętać ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich 
ubioru. Nie wolno reagować panicznie. Jeśli będą wiedzieć, że 
zostali zdemaskowani, mogą zrobić krzywdę. Najlepiej pod 
pozorem pożyczenia pieniędzy pójść do sąsiada i tam dyskretnie 
poprosić go o zawiadomienie policji. Jeśli nie ma takiej 
możliwości po wyjściu oszustów trzeba niezwłocznie zadzwonić 
na policję. Pamiętajmy, że lepiej stracić pieniądze czy cenne 
przedmioty niż zdrowie lub życie.

Program profilaktyczny 
„Zdrowe powietrze 
wokół nas”
W kłajowskim Przedszkolu Samorządowym w grupie III zrealizowano 
program profilaktyki antytytoniowej pn. „Zdrowe powietrze wokół nas”. 
Program jest ukierunkowany na wdrażanie dzieci do podejmowania 
świadomych wyborów i kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec 
zjawiska palenia tytoniu.

ANNA WIŚNIEWSKA

W ramach jego realizacji przeprowadzono 5 zajęć warsztatowych.

unikać zagrożeń, jaka postawa uchroni nas przed staniem się 
potencjalną ofiarą w przestrzeni publicznej, jak reagować kiedy 
stajem się świadkami przestępstwa, jak zabezpieczać dom przed 
włamaniem, w jaki sposób uchronić się przed oszustami, jak 
zabezpieczać się przed oszustwami internetowymi.

Stronę teoretyczną wykładu dopełnił pokaz przykładowych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia. Demonstrowano zarówno 
zachowania potencjalnych przestępców (takie jak: kradzież torebki, 
atak fizyczny, zastraszenie, manipulacja) jak i podstawowe techniki 
samoobrony.

Dorota Kosmowska

Przedszkolaki brały udział min. w wycieczce, na której miały 
zaobserwować źródła dymu, poznawały przyczyny ich powstawania.

 W przyswajaniu wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, szkodliwości 
biernego palenia papierosów oraz poznaniu miejsc w jakich dzieci mogą być 
narażone na dym tytoniowy pomagał dinozaur Dinek, który bardzo nie lubi 
tego rodzaju dymu. 

Dzieci uczestniczyły w zabawach badawczych: ,,Zapachy wokół nas” 
i pogadankach n/t: skutków palenia tytoniu. Wykonały również plakaty 
ukazujące różne źródła dymu. W trakcie realizacji programu przedszkolaki 
odgrywały scenki ukazujące ich zachowania w danej sytuacji, projektowały 
i wykonały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie”. Na zakończenie wykonały 
wspaniały portret Dinka oraz nauczyły się o nim piosenki. Program będzie 
kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
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Kampania „ Tydzień z Internetem 2012” 
Biblioteka Gminna w Kłaju zgłosiła swój udział w  międzynarodowej akcji Tydzień z Internetem 2012. 
Akcja polegała na zorganizowaniu w instytucjach udostępniających Internet otwartych warsztatów 
edukacyjnych, podczas których można było poznać możliwości jakie daje sieć cyfrowa. 

WIESŁAWA CYZ

W ramach tej akcji Biblioteka przygotowała spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków zatytułowane „W 80 minut dookoła świata”. Korzystając z Internetu 
przemieszczaliśmy się po wielu kontynentach. Odwiedziliśmy dżunglę na Bali, rafy koralowe u wybrzeży Australii, miasto Inków, dziedziniec jednego 
z największych muzeów na świecie-Luwr, rozległą pustynię Sahara  i Wielki Kanion w Ameryce. 
W całej Polsce w kampanię włączyło się 400 bibliotek. Licznik pokazał, że wzięło w niej udział aż 8080 osób.

Pod takim hasłem Izba Regionalna w Kłaju 
oraz Publiczne Gimnazjum w Kłaju 
organizuje akcję gromadzenia eksponatów 
o wartości historycznej.
Jeśli posiadacie Państwo w swoim domu 
zabytkowe już dziś i nieprzydatne 
przedmioty, przynieście je do nas!

Zbieramy:
– rzeczy potrzebne kiedyś 
w gospodarstwie domowym: maselniczki, 
młynki, wagi, żelazka, 
– maszyny do szycia,
– sprzęt rolniczy: sierpy, cepy, żarna,
– dokumenty: świadectwa, rachunki, kwity, 
korespondencja,
– pamiętniki, zeszyty szkolne, fotografie,
– modlitewniki,
– gazety,
– i inne rzeczy, które pozwolą przybliżyć 
historię przyszłym pokoleniom. 

K. Gierat – opiekun Izby Regionalnej R. 
Gister – nauczyciel Gimnazjum

„Muzyka łączy 
wszystkich” 
koncert rodzinny 
w Przedszkolu 
w Dąbrowie.
9 marca przedszkolaki z Dąbrowy miały 
przyjemność udziału w koncercie 
muzycznym. Dzięki uprzejmości Tatusia 
i Brata Nikodema, (naszego przedszkolaka) 
zapoznaliśmy się z takimi instrumentami 
jak: akordeon, gitara 
i skrzypce. 

RENATA KALISZ

Michał Czyż, uczeń Szkoły Muzycznej 
w Niepołomicach, w klasie akordeonu 
wystąpił z krótkim recitalem i bardzo 
dokładnie przedstawił dzieciom swój 
instrument, pozwalając oczywiście go 
dotknąć i spróbować jak się na nim gra. Pan 
Bogdan, bardzo szybko nawiązał kontakt 
z wszystkimi dziećmi, prezentując skrzypce 
i gitarę. Oprócz brzmienia instrumentów, 
dzieci wysłuchały również wielu ciekawych 
informacji; porównywały kształt 
instrumentów, uczyły się nazw strun, 
poznawały słownictwo muzyczne. Nie obyło 
się również bez wspólnego śpiewu, tak Pana 
Bogdana jak i naszej prezentacji, my 
wtórowaliśmy Panu , on akompaniował 
naszym piosenkom, wszak „Muzyka łączy 
wszystkich”. To dobrze, że Muzycy 
„przyprowadzają muzykę” w różne miejsca, to 
dobrze, że robią to Rodzice naszych dzieci, to 
dobrze, że było tak bardzo, bardzo ciekawie.

Bardzo dziękujemy.

„Saksofon ma 
tyle tajemnic, co 
człowiek”
15 marca w Przedszkolu w Dąbrowie odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu „Muzyka łączy 
wszystkich”. Tym razem gośćmi przedszkolaków 
byli saksofonista – Filip Kuzaj i towarzysząca 
mu babcia Krysia. 

JOANNA FORNAL

Nasze Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały koncertu w wykonaniu Filipa 
i nagrodziły go gromkimi brawami. Dzieci chciały 
dowiedzieć się, jak najwięcej o tym fascynującym 
instrumencie. 

Filip przedstawił zatem budowę saksofonu oraz 
wyjaśnił, w jaki sposób wydobywa się z niego 
dźwięk. Pani Jadzia postanowiła spróbować zagrać 
na tym instrumencie i oczywiście udało jej się 
wydobyć parę dźwięków. Stwierdziła jednak, że 
gra na saksofonie jest niezwykle trudna i wymaga 
specyficznych umiejętności. Tym samym doceniła 
ogromny talent i możliwości naszego gościa. 

Dzieci pytały Filipa jak często uczęszcza do ogniska 
muzycznego oraz ile czasu ćwiczy w domu grę na 
saksofonie. Chłopiec opowiedział nam także 
domową anegdotę. Pasję Filipa podziela jego pies, 
który za każdym razem „śpiewa” do 
akompaniamentu chłopca. Filip wystąpił także we 
wspaniałym duecie z naszą Panią Dyrektor, która 
zagrała na keyboardzie. Na zakończenie naszego 
spotkania dzieci miały szansę wysłuchać 
w wykonaniu Filipa bardzo popularnego utworu 
„Sto lat”, który wraz z nim później odśpiewaliśmy. 
Chłopiec otrzymał od Przedszkolaków 
pamiątkowy dyplom. 

Dziękujemy serdecznie Filipowi za wspaniałą grę 
na saksofonie i odkrycie nam tajemnic tego 
instrumentu. Może dzięki tej wizycie, któryś 
przedszkolak postanowi rozpocząć naukę gry na 
saksofonie? 

PAULINA SZEWCZYK

Nauczanie w szkole odbywa się według planów, które każdorazowo na 
trzy lata dla liceum i na cztery lata dla technikum - ustala się dla 
konkretnego rocznika oraz tzw. profilu. Każdego roku, mniej więcej 
w lutym, planuje się „ile” i „jakie” klasy rozpoczną nowy rok szkolny, biorąc 
pod uwagę doświadczenia edukacyjne szkoły (klasy, na które zawsze jest 
zapotrzebowanie, i które zawsze się rekrutują) oraz znajomość lokalnego 
środowiska, czyli  kierunek rozwoju gospodarczego w regionie i związane 
z tym oczywiście oczekiwania rynku pracy. 

Dlatego spośród przedmiotów  nauczanych w polskiej szkole średniej 
(język  polski, dwa języki obce, historia, wos, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, informatyka, geografia, wf.) wybiera się takie, którym przyznaje 
się więcej godzin na realizację szeroko rozbudowanego programu. Każdej 
klasie  - ukierunkowanej, czy to charakterem przedmiotów (np. przedmioty 
ścisłe, przyrodnicze, albo humanistyczne), czy kierunkiem kształcenia 
(językowa, ekonomiczna, inżynieryjna, prawno-administracyjna, itp.),  
proponuje się od 2 do 4 rozszerzeń. Na przykład w klasie licealnej o profilu 
humanistycznym proponuje się, by w trzyletnim cyklu nauczania więcej 
lekcji i więcej materiału programowego realizowano na języku polskim, czy  
historii. 

Ponieważ szkoła ponadgimnazjalna ma nie tylko zaspakajać 
zainteresowania ucznia i rozwijać jego talenty (właśnie dla nich 
przewidziane są rozszerzenia…) – powinna dawać także możliwość 
zdobycia takiego wykształcenia na poziomie średnim, aby z jednej strony 
uczeń miał możliwość dalszego kształcenia - czy to w systemie 
różnorakich kursów, warsztatów czy na studiach wyższych;  a z drugiej – 
by móc podjąć pracę, do której może się szybko i fachowo przysposobić. 
Stąd w tzw. siatce godzin proponowanej uczniom – obok typowych 
przedmiotów nauczanych bądź to na poziomie podstawowym, bądź na 
rozszerzonym, znajdują się także przedmioty przygotowujące do podjęcia 
samodzielnego życia zawodowego, np. lekcje przedsiębiorczości, czy 
podstawy prawa. 

Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej daje wykształcenie średnie 
natomiast prawo do studiowania w szkołach wyższych uzyskuje się po 
zdaniu egzaminu maturalnego. 

Jednak, aby poważnie myśleć o studiowaniu, trzeba się zapoznać 
z regulaminem rekrutacji na konkretne  kierunki, ponieważ każda uczelnia 
informuje dokładnie o tym, czego oczekuje od przyszłego studenta – jakie 
przedmioty preferuje, na jakim poziomie powinny one być prezentowane, 
i z jakim wynikiem egzaminu maturalnego może się absolwent szkoły 
ponadgimnazjalnej starać o przyjęcie na studia. Koszty kształcenia oraz 
rosnąca konkurencja na obleganych kierunkach studiów powodują, że 
planując swoją przyszłość zawodową właściwie już opuszczając 
gimnazjum powinno się być zdecydowanym – „co dalej?...,” bo pod 
takim kierunkiem należałoby wybierać rozszerzenia.

Dlaczego i po co rozszerzenia ..., 
czyli – jaką klasę wybrać 
w szkole średniej?
Od kilku lat w szkole ponadgimnazjalnej obowiązuje program nauczania uwzględniający indywidualne preferencje ucznia – tzn. jego 
zdolności i zainteresowania, które może realizować w ramach tzw.  rozszerzeń, czyli przedmiotów czasowo i programowo 
rozbudowanych. A dokładniej? 

Propozycje rozszerzeń dla rozpoczynających naukęw roku szkolnym 
2012/2013 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach w Liceum Ogólnokształcącym - typie szkoły dla tych, 
którzy wiedzą, że będą kontynuować naukę na studiach wyższych lub 
w szkołach i na kursach  policealnych, by zdobyć wyższe wykształcenie 
lub wyspecjalizowane kwalifikacje zawodowe.

We wszystkich klasach obowiązuje próg punktowy – 90
Rozszerzenia mogą funkcjonować w obrębie jednej klasy, np.:

Klasa A Rozszerzenie: od klasy I - matematyka; od klasy II – geografia, 
informatyka 
Klasa B Rozszerzenie: od klasy I - matematyka, język angielski; od klasy II 
-  geografia

Klasa C Rozszerzenie: od klasy I - język polski; od klasy II - historia, wos
Klasa D Rozszerzenie: od klasy I - j. polski, j. angielski; od klasy II - historia 
Klasa E (policyjna) Rozszerzenie: od klasy II - historia, wos 
– Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminów wstępnych 
do szkół policyjnych lub do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy 
w policji lub w innych służbach mundurowych i zawodach związanych 
z ochroną osób i mienia

Klasa F (pożarnicza) Rozszerzenie: od klasy II – chemia, fizyka
– Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do egzaminów 
wstępnych do szkól aspirantów pożarnictwa PSP
Klasa G Rozszerzenie: od klasy II – chemia, biologia

w Technikum - typie szkoły dającym możliwość uzyskania kwalifikacji 
pozwalających w łatwy sposób  otworzyć i prowadzić własną działalność 
gospodarczą oraz  podjąć studia na dowolnie wybranym przez  siebie 
kierunku lub pracę zawodową w  wybranej przez siebie branży.
We wszystkich klasach Techników obowiązuje  próg punktowy – 80
Rozszerzenia i kwalifikacje zawodowe  mogą być nauczane w obrębie 
jednej klasy, np.:
Technik Ekonomista (zawód wszechstronny!)
Rozszerzenie od  klasy I: matematyka; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Handlowiec (zawód bardzo poszukiwany!)
Rozszerzenie od klasy I: matematyka; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Hotelarstwa i Technik Obsługi Turystycznej 
(zawód, który spełnia aktualnie ogromne zapotrzebowanie rynku pracy.!) 
Rozszerzenie od klasy I: język angielski; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Informatyk (zawód, na który jest ciągłe i wszechstronne 
zapotrzebowanie!)
Rozszerzenie od klasy I: matematyka lub j. angielski; od klasy II:  geografia

fotogaleria na str. 20

Przyniesione eksponaty 
będzie można oglądać 

w Izbie Regionalnej podczas 
obchodów 750-lecia Kłaja. 
Na dary od Państwa czekamy 

do 15 czerwca 2012 r. w Izbie Regionalnej 
(we wtorki i czwartki w godz. 10.00-13.00)  

lub w Gimnazjum w Kłaju, 
tel. 12 284 11 80.

Sprzątamy 
 strychynasze

fot. Joanna Fornal
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Kampania „ Tydzień z Internetem 2012” 
Biblioteka Gminna w Kłaju zgłosiła swój udział w  międzynarodowej akcji Tydzień z Internetem 2012. 
Akcja polegała na zorganizowaniu w instytucjach udostępniających Internet otwartych warsztatów 
edukacyjnych, podczas których można było poznać możliwości jakie daje sieć cyfrowa. 

WIESŁAWA CYZ

W ramach tej akcji Biblioteka przygotowała spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków zatytułowane „W 80 minut dookoła świata”. Korzystając z Internetu 
przemieszczaliśmy się po wielu kontynentach. Odwiedziliśmy dżunglę na Bali, rafy koralowe u wybrzeży Australii, miasto Inków, dziedziniec jednego 
z największych muzeów na świecie-Luwr, rozległą pustynię Sahara  i Wielki Kanion w Ameryce. 
W całej Polsce w kampanię włączyło się 400 bibliotek. Licznik pokazał, że wzięło w niej udział aż 8080 osób.

Pod takim hasłem Izba Regionalna w Kłaju 
oraz Publiczne Gimnazjum w Kłaju 
organizuje akcję gromadzenia eksponatów 
o wartości historycznej.
Jeśli posiadacie Państwo w swoim domu 
zabytkowe już dziś i nieprzydatne 
przedmioty, przynieście je do nas!

Zbieramy:
– rzeczy potrzebne kiedyś 
w gospodarstwie domowym: maselniczki, 
młynki, wagi, żelazka, 
– maszyny do szycia,
– sprzęt rolniczy: sierpy, cepy, żarna,
– dokumenty: świadectwa, rachunki, kwity, 
korespondencja,
– pamiętniki, zeszyty szkolne, fotografie,
– modlitewniki,
– gazety,
– i inne rzeczy, które pozwolą przybliżyć 
historię przyszłym pokoleniom. 

K. Gierat – opiekun Izby Regionalnej R. 
Gister – nauczyciel Gimnazjum

„Muzyka łączy 
wszystkich” 
koncert rodzinny 
w Przedszkolu 
w Dąbrowie.
9 marca przedszkolaki z Dąbrowy miały 
przyjemność udziału w koncercie 
muzycznym. Dzięki uprzejmości Tatusia 
i Brata Nikodema, (naszego przedszkolaka) 
zapoznaliśmy się z takimi instrumentami 
jak: akordeon, gitara 
i skrzypce. 

RENATA KALISZ

Michał Czyż, uczeń Szkoły Muzycznej 
w Niepołomicach, w klasie akordeonu 
wystąpił z krótkim recitalem i bardzo 
dokładnie przedstawił dzieciom swój 
instrument, pozwalając oczywiście go 
dotknąć i spróbować jak się na nim gra. Pan 
Bogdan, bardzo szybko nawiązał kontakt 
z wszystkimi dziećmi, prezentując skrzypce 
i gitarę. Oprócz brzmienia instrumentów, 
dzieci wysłuchały również wielu ciekawych 
informacji; porównywały kształt 
instrumentów, uczyły się nazw strun, 
poznawały słownictwo muzyczne. Nie obyło 
się również bez wspólnego śpiewu, tak Pana 
Bogdana jak i naszej prezentacji, my 
wtórowaliśmy Panu , on akompaniował 
naszym piosenkom, wszak „Muzyka łączy 
wszystkich”. To dobrze, że Muzycy 
„przyprowadzają muzykę” w różne miejsca, to 
dobrze, że robią to Rodzice naszych dzieci, to 
dobrze, że było tak bardzo, bardzo ciekawie.

Bardzo dziękujemy.

„Saksofon ma 
tyle tajemnic, co 
człowiek”
15 marca w Przedszkolu w Dąbrowie odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu „Muzyka łączy 
wszystkich”. Tym razem gośćmi przedszkolaków 
byli saksofonista – Filip Kuzaj i towarzysząca 
mu babcia Krysia. 

JOANNA FORNAL

Nasze Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały koncertu w wykonaniu Filipa 
i nagrodziły go gromkimi brawami. Dzieci chciały 
dowiedzieć się, jak najwięcej o tym fascynującym 
instrumencie. 

Filip przedstawił zatem budowę saksofonu oraz 
wyjaśnił, w jaki sposób wydobywa się z niego 
dźwięk. Pani Jadzia postanowiła spróbować zagrać 
na tym instrumencie i oczywiście udało jej się 
wydobyć parę dźwięków. Stwierdziła jednak, że 
gra na saksofonie jest niezwykle trudna i wymaga 
specyficznych umiejętności. Tym samym doceniła 
ogromny talent i możliwości naszego gościa. 

Dzieci pytały Filipa jak często uczęszcza do ogniska 
muzycznego oraz ile czasu ćwiczy w domu grę na 
saksofonie. Chłopiec opowiedział nam także 
domową anegdotę. Pasję Filipa podziela jego pies, 
który za każdym razem „śpiewa” do 
akompaniamentu chłopca. Filip wystąpił także we 
wspaniałym duecie z naszą Panią Dyrektor, która 
zagrała na keyboardzie. Na zakończenie naszego 
spotkania dzieci miały szansę wysłuchać 
w wykonaniu Filipa bardzo popularnego utworu 
„Sto lat”, który wraz z nim później odśpiewaliśmy. 
Chłopiec otrzymał od Przedszkolaków 
pamiątkowy dyplom. 

Dziękujemy serdecznie Filipowi za wspaniałą grę 
na saksofonie i odkrycie nam tajemnic tego 
instrumentu. Może dzięki tej wizycie, któryś 
przedszkolak postanowi rozpocząć naukę gry na 
saksofonie? 

PAULINA SZEWCZYK

Nauczanie w szkole odbywa się według planów, które każdorazowo na 
trzy lata dla liceum i na cztery lata dla technikum - ustala się dla 
konkretnego rocznika oraz tzw. profilu. Każdego roku, mniej więcej 
w lutym, planuje się „ile” i „jakie” klasy rozpoczną nowy rok szkolny, biorąc 
pod uwagę doświadczenia edukacyjne szkoły (klasy, na które zawsze jest 
zapotrzebowanie, i które zawsze się rekrutują) oraz znajomość lokalnego 
środowiska, czyli  kierunek rozwoju gospodarczego w regionie i związane 
z tym oczywiście oczekiwania rynku pracy. 

Dlatego spośród przedmiotów  nauczanych w polskiej szkole średniej 
(język  polski, dwa języki obce, historia, wos, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, informatyka, geografia, wf.) wybiera się takie, którym przyznaje 
się więcej godzin na realizację szeroko rozbudowanego programu. Każdej 
klasie  - ukierunkowanej, czy to charakterem przedmiotów (np. przedmioty 
ścisłe, przyrodnicze, albo humanistyczne), czy kierunkiem kształcenia 
(językowa, ekonomiczna, inżynieryjna, prawno-administracyjna, itp.),  
proponuje się od 2 do 4 rozszerzeń. Na przykład w klasie licealnej o profilu 
humanistycznym proponuje się, by w trzyletnim cyklu nauczania więcej 
lekcji i więcej materiału programowego realizowano na języku polskim, czy  
historii. 

Ponieważ szkoła ponadgimnazjalna ma nie tylko zaspakajać 
zainteresowania ucznia i rozwijać jego talenty (właśnie dla nich 
przewidziane są rozszerzenia…) – powinna dawać także możliwość 
zdobycia takiego wykształcenia na poziomie średnim, aby z jednej strony 
uczeń miał możliwość dalszego kształcenia - czy to w systemie 
różnorakich kursów, warsztatów czy na studiach wyższych;  a z drugiej – 
by móc podjąć pracę, do której może się szybko i fachowo przysposobić. 
Stąd w tzw. siatce godzin proponowanej uczniom – obok typowych 
przedmiotów nauczanych bądź to na poziomie podstawowym, bądź na 
rozszerzonym, znajdują się także przedmioty przygotowujące do podjęcia 
samodzielnego życia zawodowego, np. lekcje przedsiębiorczości, czy 
podstawy prawa. 

Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej daje wykształcenie średnie 
natomiast prawo do studiowania w szkołach wyższych uzyskuje się po 
zdaniu egzaminu maturalnego. 

Jednak, aby poważnie myśleć o studiowaniu, trzeba się zapoznać 
z regulaminem rekrutacji na konkretne  kierunki, ponieważ każda uczelnia 
informuje dokładnie o tym, czego oczekuje od przyszłego studenta – jakie 
przedmioty preferuje, na jakim poziomie powinny one być prezentowane, 
i z jakim wynikiem egzaminu maturalnego może się absolwent szkoły 
ponadgimnazjalnej starać o przyjęcie na studia. Koszty kształcenia oraz 
rosnąca konkurencja na obleganych kierunkach studiów powodują, że 
planując swoją przyszłość zawodową właściwie już opuszczając 
gimnazjum powinno się być zdecydowanym – „co dalej?...,” bo pod 
takim kierunkiem należałoby wybierać rozszerzenia.

Dlaczego i po co rozszerzenia ..., 
czyli – jaką klasę wybrać 
w szkole średniej?
Od kilku lat w szkole ponadgimnazjalnej obowiązuje program nauczania uwzględniający indywidualne preferencje ucznia – tzn. jego 
zdolności i zainteresowania, które może realizować w ramach tzw.  rozszerzeń, czyli przedmiotów czasowo i programowo 
rozbudowanych. A dokładniej? 

Propozycje rozszerzeń dla rozpoczynających naukęw roku szkolnym 
2012/2013 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach w Liceum Ogólnokształcącym - typie szkoły dla tych, 
którzy wiedzą, że będą kontynuować naukę na studiach wyższych lub 
w szkołach i na kursach  policealnych, by zdobyć wyższe wykształcenie 
lub wyspecjalizowane kwalifikacje zawodowe.

We wszystkich klasach obowiązuje próg punktowy – 90
Rozszerzenia mogą funkcjonować w obrębie jednej klasy, np.:

Klasa A Rozszerzenie: od klasy I - matematyka; od klasy II – geografia, 
informatyka 
Klasa B Rozszerzenie: od klasy I - matematyka, język angielski; od klasy II 
-  geografia

Klasa C Rozszerzenie: od klasy I - język polski; od klasy II - historia, wos
Klasa D Rozszerzenie: od klasy I - j. polski, j. angielski; od klasy II - historia 
Klasa E (policyjna) Rozszerzenie: od klasy II - historia, wos 
– Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminów wstępnych 
do szkół policyjnych lub do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy 
w policji lub w innych służbach mundurowych i zawodach związanych 
z ochroną osób i mienia

Klasa F (pożarnicza) Rozszerzenie: od klasy II – chemia, fizyka
– Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do egzaminów 
wstępnych do szkól aspirantów pożarnictwa PSP
Klasa G Rozszerzenie: od klasy II – chemia, biologia

w Technikum - typie szkoły dającym możliwość uzyskania kwalifikacji 
pozwalających w łatwy sposób  otworzyć i prowadzić własną działalność 
gospodarczą oraz  podjąć studia na dowolnie wybranym przez  siebie 
kierunku lub pracę zawodową w  wybranej przez siebie branży.
We wszystkich klasach Techników obowiązuje  próg punktowy – 80
Rozszerzenia i kwalifikacje zawodowe  mogą być nauczane w obrębie 
jednej klasy, np.:
Technik Ekonomista (zawód wszechstronny!)
Rozszerzenie od  klasy I: matematyka; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Handlowiec (zawód bardzo poszukiwany!)
Rozszerzenie od klasy I: matematyka; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Hotelarstwa i Technik Obsługi Turystycznej 
(zawód, który spełnia aktualnie ogromne zapotrzebowanie rynku pracy.!) 
Rozszerzenie od klasy I: język angielski; od klasy II:  geografia lub wos

Technik Informatyk (zawód, na który jest ciągłe i wszechstronne 
zapotrzebowanie!)
Rozszerzenie od klasy I: matematyka lub j. angielski; od klasy II:  geografia

fotogaleria na str. 20

Przyniesione eksponaty 
będzie można oglądać 

w Izbie Regionalnej podczas 
obchodów 750-lecia Kłaja. 
Na dary od Państwa czekamy 

do 15 czerwca 2012 r. w Izbie Regionalnej 
(we wtorki i czwartki w godz. 10.00-13.00)  

lub w Gimnazjum w Kłaju, 
tel. 12 284 11 80.

Sprzątamy 
 strychynasze

fot. Joanna Fornal
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pH, czyli 
przygotowania 5 DH 
„Leśni Ludzie” do 42. 
Rajdu Arsenał 
Skąd pH?  Tegoroczny 42. Rajd Arsenał odbywał się pod 
hasłem „Pod prąd”. Aby zakwalifikować się na to 
prestiżowe harcerskie wydarzenie nasz patrol musiał 
wymyślić i wykonać zadanie które będzie POD PRĄD dla 
ogólnej społeczności. Koncepcji było wiele i dopiero po 
godzinnej burzy mózgów udało nam się wybrać właściwe 
działanie. Postanowiliśmy rozpropagować ideę bycia 
harcerzem, stać się bardziej zauważalnymi i dotrzeć do 
tych osób, które o harcerstwie mają bardzo niewielkie 
pojęcie. Drugi powód, może mało altruistyczny to chęć by 
zauważono naszą pracę i działania, by znajomi i rodzina 
zrozumieli, czym dla nas jest harcerstwo. Stąd wzięła się 
nazwa naszego patrolu:
pH czyt. /pech/ = propagowanie Harcerstwa.

Płocia & APAP
5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju

Dobry plan nigdy nie jest zły... Działania jakie mogliśmy 
podjąć w ramach propagowania Harcerstwa to kwestia 
kolejnego godzinnego myślenia i planowania. Oto efekty:
– wprowadziliśmy w szkole Dzień Mundurowy - raz 
w miesiącu w rocznicę ważnego wydarzenia wszyscy harcerze 
przychodzą na zajęcia w mundurach,
– przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na tablicach 
ogłoszeniowych + specjalna wkładka do „Samodzielności” – 
harcerstwo co i jak – w ten sposób pragnęliśmy przedstawić 
lokalnej społeczności czym jest harcerstwo, na czym się opiera 
i jak u nas funkcjonuje,
– dopracowaliśmy naszą stronę www.- aby była przejrzysta 
i aktualna (www.lesniludzie.wordpress.com), 
– zorganizowaliśmy grę historyczną dla uczniów podstawówki 
– mamy nadzieję, że uczniowie nie tylko poznali pewne fakty 
historyczne dotyczące naszej miejscowości ale i dowiedzieli 
się jak dobrze można się bawić będąc harcerzem, 
– rozszerzenie akcji „1% dla 5DH „Leśni Ludzie” w Kłaju 

To tylko część akcji wykonanych w ramach naszego zadania. 
Mamy nadzieję, że przez te dwa miesiące udało nam się 
pokazać większej liczbie osób jak działamy.

Znaleźli 
„SKARB AWARÓW”
Koncepcja organizacji gry historyczno-fabularnej była 
wynikiem zaangażowania w kilka przedsięwzięć: 
obchody 750-lecia Kłaja, Rok Regionów ZHP i zadania 
przedrajdowego na 42. Rajd Arsenał. 

Fabuła gry została osadzona w czasach króla Władysława 
Łokietka, gdy Kłaj był jeszcze ośrodkiem administracyjnym 
lasów książęcych*. Uczestnicy na prośbę kapryśnej 
szlachcianki mieli odnaleźć zaginiony skarb Awarów – 
plemienia, które w początkowych latach naszej ery 
zajmowało się między innymi handlem. Ponieważ przez Kłaj 
przebiegała jedna z odnóg szlaku bursztynowego, a okolica 
była dzika i bagnista istniała możliwość „zagubienia ładunku”, 
biżuterii i nie obrobionych brył. Drużyny poszukiwawcze 
musiały wykazać się sprytem i elokwencją aby odnaleźć 
zagubiony skarb. Na swej drodze spotkały polującego króla 
Łokietka, kanclerza krakowskiego – bardzo zapracowanego, 
pustelnika, opata (uproszczona nazwa prezbitera 
Bożogrobców) próbującego odzyskać aprobatę króla, 
bartnika – typowego mieszkańca średniowiecznego Kłaja, 
podróżnego i uczonego. Nie było jednak prosto zdobyć 
informacje – każda postać chciała otrzymać coś w zamian, 
a sieć wzajemnych powiązań okazała się znaczna. Po 
godzinie udało się jednemu z zespołów odnaleźć miejsce, 
zdobyć łopatę i wykopać skarb. Szlachcianka odpłaciła za 
skarb słodką walutą. 

Dziękujemy dyrekcji ZSO w Kłaju za pozwolenie i wsparcie 
w organizacji gry.

5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju

* Za J. Zinkow Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej.
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Mistrzowie z Kłaja 
i Szarowa
Zawodnicy z Akademii Karate Tradycyjnego zdobyli 12 medali podczas 
Międzynarodowego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży Wratislavia Cup, który odbył się 
17 marca we Wrocławiu.

JOANNA MUSIAŁ

Mistrzynią kumite (walka) została Klaudia Mleko(Szarów). W konkurencji kata (forma) 
wywalczyła srebrny medal. Drugie mistrzostwo dla klubu zdobyła Dominika Kmiecik(Kłaj). 
Wykonała najlepiej kata w grupie białych pasów, do 9 lat. Ładnie w konkurencji kata 
(w swoich kategoriach wiekowych) zaprezentowali się: Ewa Kozub, Wiktor Staszak i Jan 
Bednarz – wszyscy sięgnęli po srebrny medal(Niepołomice). Wiktor wywalczył też b
rązowy medal w kumite.  Na trzecie miejsce w kata zasłużyło 5 zawodników: Dawid 
Nowak(Niepołomice), Grzegorz Glica (Kłaj), Bartłomiej Chojnacki (Kłaj), Bartosz Kozioł 
(Kraków) oraz Karol Chłopicki (Kraków).
Nad zawodnikami czuwał sensei Rafał Wajda.
W zawodach wystartowało 360 karateków z 26 klubów, w tym z Czech, Litwy i Ukrainy.

Warto wspomnieć, że Klaudia Mleko(Szarów) i Krzysztof Buczek(Kłaj) zostali powołani na 
zgrupowanie kadry Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. W Dojo „Stara Wieś” spędzą 
5 dni (21-25 marca).  Będą się przygotowywać do startów w mistrzostwach Polski. Przed 

Debiut Basketu Kłaj w lidze KNBA
Po długim okresie przygotowawczym drużyna Basketu Kłaj rozpoczęła zmagania w lidze KNBA, jednej 
z największych amatorskich

BOGUMIŁ STRĄCZEK

O tym, jak prestiżowe są to rozgrywki, świadczyć może chociażby 
patronat honorowy  Polskiego Związku Koszykówki, Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. W lidze 
zgłoszonych jest ok. 500 zawodników i 49 teamów, w trzech klasach 
rozgrywkowych. 

To pierwszy sezon drużyny z Kłaja w KNBA, a to oznacza, że nasz 
zespół występuje obecnie w III lidze, gr. B. Zawodnicy jednak zgodnie 
przyznają, że ich ambicje sięgają znacznie wyżej, co zresztą udowodnili 
na samym starcie sezonu. Już w trzeciej kolejce drużyna Basketu Kłaj 
ustanowiła rekord punktowy ligi, odnosząc efektowne zwycięstwo 
140:30.  W kolejnym meczu poprawili to osiągnięcie. Wygrana 163:36 
z zespołem TKS Słomniki zrobiła wrażenie na wszystkich 
obserwatorach KNBA. 

Kolejny mecz udowodnił jednak, że brak doświadczenia w lidze może 
zostać łatwo wykorzystany przez bardziej ogranego 
i silniejszego rywala. Porażka w meczu na szczycie z zespołem 
GG Media prawdopodobnie rozstrzygnęła, która z drużyn ukończy 
rozgrywki na pierwszym miejscu. Mimo porażki nasi zawodnicy mają 
nadal dużą szansę na awans.

Jakie będą ostateczne rezultaty? Wszystko zostanie rozstrzygnięte 
w ostatni weekend czerwca. 

Zmagania koszykarzy można śledzić na stronie internetowej ligi, 
gdzie znajdują się również tabele, terminarz rozgrywek oraz statystyki 

indywidualne zawodników.
Zapraszamy również do odwiedzenia i „polubienia” konta teamu na 
facebooku, na którym na bieżąco zamieszczane są relacje z meczy, 
zdjęcia, filmiki oraz mnóstwo ciekawych materiałów związanych 
z koszykówką.

Strona www ligi KNBA: 
Konto Basketu Kłaj na facebooku: 
http://www.facebook.com/pages/Basket-K%C5%82aj/353952741311899

nimi szansa udziału w Mistrzostwach Świata, 
które w tym roku odbędą się w Polsce 
(pierwszy raz w zawodach tej rangi będą mogli 
wystartować kadeci i juniorzy).

fotogaleria na str. 20

Koło Gospodyń Wiejskich 
składa serdeczne podziękowania

 
Pani Stanisławie Nowak prezes Spółdzielni Handlowo- 

Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Kłaju, 

Pani Annie Koniecznej – sołtys z Kłaja,

Panu Miłoszowi Stokłosie – Firma przewozowa MM TRANS,

Pani Mai Sobkiewicz – Kwiaciarnia „Laura”, 

za pomoc w zorganizowaniu spotkania z okazji Dnia Kobiet. 

KGW w Kłaju 

14



SPORT HARCERST WO

15

SAMODZIELNOŚĆ kwiecień 2012 SAMODZIELNOŚĆ kwiecień 2012

pH, czyli 
przygotowania 5 DH 
„Leśni Ludzie” do 42. 
Rajdu Arsenał 
Skąd pH?  Tegoroczny 42. Rajd Arsenał odbywał się pod 
hasłem „Pod prąd”. Aby zakwalifikować się na to 
prestiżowe harcerskie wydarzenie nasz patrol musiał 
wymyślić i wykonać zadanie które będzie POD PRĄD dla 
ogólnej społeczności. Koncepcji było wiele i dopiero po 
godzinnej burzy mózgów udało nam się wybrać właściwe 
działanie. Postanowiliśmy rozpropagować ideę bycia 
harcerzem, stać się bardziej zauważalnymi i dotrzeć do 
tych osób, które o harcerstwie mają bardzo niewielkie 
pojęcie. Drugi powód, może mało altruistyczny to chęć by 
zauważono naszą pracę i działania, by znajomi i rodzina 
zrozumieli, czym dla nas jest harcerstwo. Stąd wzięła się 
nazwa naszego patrolu:
pH czyt. /pech/ = propagowanie Harcerstwa.

Płocia & APAP
5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju

Dobry plan nigdy nie jest zły... Działania jakie mogliśmy 
podjąć w ramach propagowania Harcerstwa to kwestia 
kolejnego godzinnego myślenia i planowania. Oto efekty:
– wprowadziliśmy w szkole Dzień Mundurowy - raz 
w miesiącu w rocznicę ważnego wydarzenia wszyscy harcerze 
przychodzą na zajęcia w mundurach,
– przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na tablicach 
ogłoszeniowych + specjalna wkładka do „Samodzielności” – 
harcerstwo co i jak – w ten sposób pragnęliśmy przedstawić 
lokalnej społeczności czym jest harcerstwo, na czym się opiera 
i jak u nas funkcjonuje,
– dopracowaliśmy naszą stronę www.- aby była przejrzysta 
i aktualna (www.lesniludzie.wordpress.com), 
– zorganizowaliśmy grę historyczną dla uczniów podstawówki 
– mamy nadzieję, że uczniowie nie tylko poznali pewne fakty 
historyczne dotyczące naszej miejscowości ale i dowiedzieli 
się jak dobrze można się bawić będąc harcerzem, 
– rozszerzenie akcji „1% dla 5DH „Leśni Ludzie” w Kłaju 

To tylko część akcji wykonanych w ramach naszego zadania. 
Mamy nadzieję, że przez te dwa miesiące udało nam się 
pokazać większej liczbie osób jak działamy.

Znaleźli 
„SKARB AWARÓW”
Koncepcja organizacji gry historyczno-fabularnej była 
wynikiem zaangażowania w kilka przedsięwzięć: 
obchody 750-lecia Kłaja, Rok Regionów ZHP i zadania 
przedrajdowego na 42. Rajd Arsenał. 

Fabuła gry została osadzona w czasach króla Władysława 
Łokietka, gdy Kłaj był jeszcze ośrodkiem administracyjnym 
lasów książęcych*. Uczestnicy na prośbę kapryśnej 
szlachcianki mieli odnaleźć zaginiony skarb Awarów – 
plemienia, które w początkowych latach naszej ery 
zajmowało się między innymi handlem. Ponieważ przez Kłaj 
przebiegała jedna z odnóg szlaku bursztynowego, a okolica 
była dzika i bagnista istniała możliwość „zagubienia ładunku”, 
biżuterii i nie obrobionych brył. Drużyny poszukiwawcze 
musiały wykazać się sprytem i elokwencją aby odnaleźć 
zagubiony skarb. Na swej drodze spotkały polującego króla 
Łokietka, kanclerza krakowskiego – bardzo zapracowanego, 
pustelnika, opata (uproszczona nazwa prezbitera 
Bożogrobców) próbującego odzyskać aprobatę króla, 
bartnika – typowego mieszkańca średniowiecznego Kłaja, 
podróżnego i uczonego. Nie było jednak prosto zdobyć 
informacje – każda postać chciała otrzymać coś w zamian, 
a sieć wzajemnych powiązań okazała się znaczna. Po 
godzinie udało się jednemu z zespołów odnaleźć miejsce, 
zdobyć łopatę i wykopać skarb. Szlachcianka odpłaciła za 
skarb słodką walutą. 

Dziękujemy dyrekcji ZSO w Kłaju za pozwolenie i wsparcie 
w organizacji gry.

5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju

* Za J. Zinkow Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej.
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Mistrzowie z Kłaja 
i Szarowa
Zawodnicy z Akademii Karate Tradycyjnego zdobyli 12 medali podczas 
Międzynarodowego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży Wratislavia Cup, który odbył się 
17 marca we Wrocławiu.

JOANNA MUSIAŁ

Mistrzynią kumite (walka) została Klaudia Mleko(Szarów). W konkurencji kata (forma) 
wywalczyła srebrny medal. Drugie mistrzostwo dla klubu zdobyła Dominika Kmiecik(Kłaj). 
Wykonała najlepiej kata w grupie białych pasów, do 9 lat. Ładnie w konkurencji kata 
(w swoich kategoriach wiekowych) zaprezentowali się: Ewa Kozub, Wiktor Staszak i Jan 
Bednarz – wszyscy sięgnęli po srebrny medal(Niepołomice). Wiktor wywalczył też b
rązowy medal w kumite.  Na trzecie miejsce w kata zasłużyło 5 zawodników: Dawid 
Nowak(Niepołomice), Grzegorz Glica (Kłaj), Bartłomiej Chojnacki (Kłaj), Bartosz Kozioł 
(Kraków) oraz Karol Chłopicki (Kraków).
Nad zawodnikami czuwał sensei Rafał Wajda.
W zawodach wystartowało 360 karateków z 26 klubów, w tym z Czech, Litwy i Ukrainy.

Warto wspomnieć, że Klaudia Mleko(Szarów) i Krzysztof Buczek(Kłaj) zostali powołani na 
zgrupowanie kadry Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. W Dojo „Stara Wieś” spędzą 
5 dni (21-25 marca).  Będą się przygotowywać do startów w mistrzostwach Polski. Przed 

Debiut Basketu Kłaj w lidze KNBA
Po długim okresie przygotowawczym drużyna Basketu Kłaj rozpoczęła zmagania w lidze KNBA, jednej 
z największych amatorskich

BOGUMIŁ STRĄCZEK

O tym, jak prestiżowe są to rozgrywki, świadczyć może chociażby 
patronat honorowy  Polskiego Związku Koszykówki, Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. W lidze 
zgłoszonych jest ok. 500 zawodników i 49 teamów, w trzech klasach 
rozgrywkowych. 

To pierwszy sezon drużyny z Kłaja w KNBA, a to oznacza, że nasz 
zespół występuje obecnie w III lidze, gr. B. Zawodnicy jednak zgodnie 
przyznają, że ich ambicje sięgają znacznie wyżej, co zresztą udowodnili 
na samym starcie sezonu. Już w trzeciej kolejce drużyna Basketu Kłaj 
ustanowiła rekord punktowy ligi, odnosząc efektowne zwycięstwo 
140:30.  W kolejnym meczu poprawili to osiągnięcie. Wygrana 163:36 
z zespołem TKS Słomniki zrobiła wrażenie na wszystkich 
obserwatorach KNBA. 

Kolejny mecz udowodnił jednak, że brak doświadczenia w lidze może 
zostać łatwo wykorzystany przez bardziej ogranego 
i silniejszego rywala. Porażka w meczu na szczycie z zespołem 
GG Media prawdopodobnie rozstrzygnęła, która z drużyn ukończy 
rozgrywki na pierwszym miejscu. Mimo porażki nasi zawodnicy mają 
nadal dużą szansę na awans.

Jakie będą ostateczne rezultaty? Wszystko zostanie rozstrzygnięte 
w ostatni weekend czerwca. 

Zmagania koszykarzy można śledzić na stronie internetowej ligi, 
gdzie znajdują się również tabele, terminarz rozgrywek oraz statystyki 

indywidualne zawodników.
Zapraszamy również do odwiedzenia i „polubienia” konta teamu na 
facebooku, na którym na bieżąco zamieszczane są relacje z meczy, 
zdjęcia, filmiki oraz mnóstwo ciekawych materiałów związanych 
z koszykówką.

Strona www ligi KNBA: 
Konto Basketu Kłaj na facebooku: 
http://www.facebook.com/pages/Basket-K%C5%82aj/353952741311899

nimi szansa udziału w Mistrzostwach Świata, 
które w tym roku odbędą się w Polsce 
(pierwszy raz w zawodach tej rangi będą mogli 
wystartować kadeci i juniorzy).

fotogaleria na str. 20

Koło Gospodyń Wiejskich 
składa serdeczne podziękowania

 
Pani Stanisławie Nowak prezes Spółdzielni Handlowo- 

Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Kłaju, 

Pani Annie Koniecznej – sołtys z Kłaja,

Panu Miłoszowi Stokłosie – Firma przewozowa MM TRANS,

Pani Mai Sobkiewicz – Kwiaciarnia „Laura”, 

za pomoc w zorganizowaniu spotkania z okazji Dnia Kobiet. 

KGW w Kłaju 
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Konkurs na 
Najładniejszą 
Palmę 
rozstrzygnięty!
Uczestnikami konkursu mogły być 
osoby indywidualne i rodziny należące 
do parafii w Kłaju. Mimo 
niesprzyjającej aury pojawiło się 
14 niezwykle misternie wykonanych 
palm, z których najwyższa mierzyła 
3,25 metra! 

Jury w składzie: p. S. Cebeńko – prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja, pwd. 
p. Janik – instruktor ZHP, p. E. Puścizna – 
przedstawicielka Rady Parafialnej 
i p. Elżbieta Szczudło – przedstawicielka 
Rady Gminy, miało ogromny dylemat 
z wyborem trzech najładniejszych palm. 
O tym, że poziom konkursu był bardzo 
wyrównany można przekonać się 
oglądając zdjęcia palm w naszej galerii 
(lesniludzie.wordpress.com), do czego 
serdecznie zachęcamy. 

Laureaci konkursu:
I miejsce – Kacper, Kamil i Patrycja Kubas, 
II miejsce – Rodzina p. Margielewskich, 
III miejsce – Dominika Tacik

Pozostali uczestnicy:
Kosak Katarzyna i Kinga, Kowal Wiktoria, 
Majerz Marysia i Milena, Rak Ewa 
i Krzysztof, Rak Kamil, Rodzina p. Włodek, 
Rusin Damian, Rybak Karolina, Tacik 
Mateusz, Wróbel Karolina, Hubert Wójcik.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
zaangażowanie i wysiłek związany 
z wykonaniem ręcznie robionych palm. 

5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju.

Dziękujemy księdzu proboszczowi 
K. Budkowi za zgodę na zorganizowanie 
konkursu i patronat.

MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH 2012
(koncert I)

                                                                         
Marta i Ireneusz Trybulcowie zapraszają w niedzielę 13 maja b.r. o godz. 18.00 do pałacu w Grodkowicach 

na pierwszy w tym roku koncert z cyklu MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH. 
Wystąpią: FOUR STRING QUARTET oraz aktor Teatru Ludowego, KRZYSZTOF GÓRECKI. 

W programie m.in. fragmenty kwartetów smyczkowych Władysława Żeleńskiego, kompozytora pochodzącego z Grodkowic, oraz 
poezja pani JANINY BERGANDER, pisarki, poetki i malarki krakowskiej, pochodzącej z Miechowa, wyróżniającej się sędziwym 

wiekiem (ponad 90 lat) i wprost proporcjonalną do tego aktywnością artystyczną. 
Jest ona honorowym obywatelem miasta Miechowa.

Prowadzenie koncertu: IRENEUSZ TRYBULEC.
Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa pasteli MIROSŁAWA ORZECHOWSKIEGO p.t. „Dwory Ziemi Miechowskiej”. 

Festiwal „Muzyka w Pałacu Żeleńskich” odbywa się od 1997 roku. Brali w nim udział znani wykonawcy, muzycy i aktorzy, m.in. 
Elżbieta Towarnicka, Grzegorz Turnau, Maciej Zembaty, gitarzysta Krzysztof Pełech, zespół Camerata Cracovia, „Reiner Trio”, 

„Obligato”, pianista Paweł Kubica, Anna Dymna, Jerzy Trela, Edward Lubaszenko, Andrzej Grabowski, Krzysztof Globisz, i wielu 
innych.

Urodzony w 1837 roku w Grodkowicach Władysław Żeleński, to wybitny polski kompozytor, twórca pieśni, oper, symfonii, 
wychowawca wielu pokoleń polskich muzyków. Majątek grodkowicki to także miejsce wakacyjnych pobytów literata i publicysty 

Tadeusz Boya-Żeleńskiego, syna kompozytora. 
Festiwal swoim programem nawiązuje do tych dwóch postaci, łącząc z sobą dwie dyscypliny artystyczne: muzykę i literaturę. 

Obecny pałac pochodzi z 1902 roku i powstał na miejscu dawnego dworu ziemiańskiego z końca XVII wieku. 

Dojazd z Krakowa autostradą A4 (15 minut) lub drogą E 40 w kierunku Bochni (ok. 25 km z Krakowa i 10 km z Wieliczki).

Wstęp wolny.

Organizacja i kierownictwo artystyczne: MARTA TRYBULEC 
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK - Wójt Gminy Kłaj

DARIUSZ MARCZEWSKI - Burmistrz Miechowa    
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego

Zadanie dofinansowywane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Usługi informacyjne i doradcze 
dla przedsiębiorców i osób 

planujących rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej do skorzystania z usług 

Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. W każdy 

czwartek w godzinach 10.00 do 14.00 pełniony będzie dyżur 

konsultanta w Biurze Terenowym Fundacji Rozwoju Regionu 

Rabka w Wieliczce, ul. Limanowskiego 1a/9. 

Kontakt telefoniczny: 12 278 11 72

Usługa informacyjna jest bezpłatna. Usługi doradcze są 

dofinansowane w 90%, a ich koszt dla klienta wynosi 10 zł. 

za godzinę pracy doradcy.

Rozpoczęcie procedury 
planistycznej 
Wójt Gminy informuje, że na ostatnich sesjach Rada Gminy Kłaj 
podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowa, 
Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów w ich granicach administracyjnych. 

W pozostałych miejscowościach tj. Brzezie, Grodkowice, Targowisko 
z uwagi na istniejące uwarunkowania podjęto uchwały o zmianach 
punktowych.

Wnioski do planu można składać na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, 
Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655, lub ugk@klaj.pl 

w terminie do 27 kwietnia 2012 r. 

Program:
– godz. 9.00 Msza Św. w Kaplicy w Targowisku
– Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości 
– Uroczysta akademia w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

przygotowana przez uczniów Gimnazjum. 

Świętujemy 3 Maj
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Rowerem po dawnych 
salinach
Wszystkich miłośników wycieczek rowerowych oraz amatorów 
czynnego wypoczynku zapraszamy na XI Małopolski Gwiaździsty 
Rodzinny Zlot Rowerowy- Salina Cracoviensis, który odbędzie się 
w niedzielę 20 maja 2012 r. Meta i zakończenie imprezy w Bochni,
na boisku sportowym w Chodenicach. Zgłoszenia do 4 maja. 

Głównym celem tegorocznego rajdu jest popularyzacja rodzinnej 
turystyki rowerowej na nowopowstałym szlaku rowerowym po 
dawnych salinach wielicko- bocheńskich SALINA CARCOVIENSIS.

Rowerowy Pierścień Solny – „Salina Cracoviensis” to turystyczny 
szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich, który 
powstał dzięki wspólnej inicjatywie 10 gmin: Miasto Bochnia, Bochnia, 
Drwinia, Rzezawa, Szczurowa, Kłaj, Wieliczka, Niepołomice, 
Biskupice, Nowy Wiśnicz. Na realizację projektu Partnerzy pozyskali 
dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Szczegóły: www.klaj.pl oraz Urząd Gminy Kłaj Referat Promocji, Kultury 
i Sportu pok. 219, tel. 12 284 11 00 w.28.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
zaprasza młodzież gimnazjalną

na kolejne spotkanie
z cyklu „Przybliżamy ludziom świat”

Prelekcję i pokaz slajdów

„Podwodny świat”
poprowadzi Paweł Ramatowski –

absolwent AGH ,instruktor alpinizmu podziemnego PZA, podróżnik,
wybitny polski taternik jaskiniowy, alpinista.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja - wtorek o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.

W trakcie spotkania pokazany zostanie sprzęt wykorzystywany 
podczas nurkowania

Wszystkich zainteresowanych czytelników tą 
tematyką również serdecznie zapraszamy. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

zaprasza dzieci klas I Szkoły Podstawowej 
na spotkanie autorskie z

Barbarą Sudoł 
w dniu 10 maja  o godz.11.00

w sali widowiskowej Urzędu Gminy
 w Kłaju

 
Możliwość zakupu książki autora wraz z autografem 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

zaprasza dzieci klas III Szkoły Podstawowej 
na spotkanie autorskie z

Łukaszem Dębskim
w dniu 9 maja o godz. 9.00

w sali widowiskowej Urzędu Gminy
 w Kłaju

Tydzień Bibliotek 2012
Tegoroczny Tydzień Bibliotek  w dniach 8-15 maja będą 
poprzedzały: czerwcowy turniej piłkarski EURO 2012. Hasło 
„Biblioteka ciągle w grze” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem 
do piłkarskiego EURO to hasło promujące akcję 
popularyzacji książki i czytelnictwa ale także uświadomienie 
pozycji i miejsca biblioteki w społecznej infrastrukturze. Jak 
co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju włącza się w tą 
ogólnopolską akcję. Na naszych czytelników będą czekały 
różnorodne imprezy:

WIESŁAWA CYZ

8 maj godz.10.00 – kolejne spotkanie z cyklu: „Przybliżamy 
ludziom świat”
Fotorelację pt. „Podwodny świat” poprowadzi Pan Paweł 
Ramatowski - dla gimnazjalistów oraz wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką.

9 maj godz. 9.00– spotkanie autorskie z panem Łukaszem 
Dębskim, na które zapraszamy dzieci klas III szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy.

10 maj godz.11.00 – spotkanie autorskie z panią Barbarą 
Sudoł przeznaczone dla dzieci klas I szkół podstawowych.

Poza tym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju i filiach 
bibliotecznych mieszczących się w Brzeziu i Szarowie 
zaplanowano lekcje biblioteczne tematem nawiązujące do hasła 
tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Poświęcone one będą ogólnie 
sportowi i dyscyplinom sportowym. Sport w sztuce, sport 
w literaturze, ciekawostki sportowe, rekwizyty sportowe, 
spotkanie z sędzią piłkarskim to tylko niektóre propozycje 
przygotowywane przez bibliotekarzy.

Na lekcje biblioteczne będziemy zapraszać dzieci z klas zerowych 
lub wybrane grupy przedszkolne.

Swój udział mogą zgłaszać przedszkola z terenu naszej Gminy.

- Skąd wziął się pomysł na założenie „OESWU” 
i sama nazwa?
Nazwa „Oeswu” jest to akronim Osiedla 
Wojskowego, skąd pochodzi cały nasz zespół. 
Założenie naszej grupy było naturalną 
konsekwencją tego, że wychowywaliśmy się 
razem i spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. 
W chwili kiedy osiedle zostało „zapomniane”, 
jedyną rozrywką oprócz niekończących się 
rozmów i kopaniem piłki, stała się muzyka 
pozwalająca spędzić czas na czymś znacznie 
bardziej kreatywnym niż typowe wyobrażenie 
naszego życia w mass mediach - siedzenie na 
ławce. 

- Wasze największe dotychczasowe 
osiągnięcie to? 
Są to dwie równie dla nas istotne rzeczy. Pierwszą 
jest wydanie płyty „Enter the”, która jest 
przekrojem przez naszą twórczość i została ciepło 
przyjęta nie tylko przez lokalnych odbiorców, ale 
też rzesze słuchaczy, którzy mieli okazję zapoznać 
się z naszymi nagraniami podczas koncertów. 
Drugą rzeczą, a właściwie wydarzeniem jest tzw. 
suport przed koncertem OSTR'a w krakowskim 
klubie Studio. Było to niesamowite przeżycie, 
a liczne audytorium okazało przychylność dla 
naszej muzyki co było dla nas największą 
nagrodą.

- Czy tworzone przez Was teksty 
odzwierciedlają Waszą osobowość, uczucia 
i może opisują rzeczywistość?
Właśnie to jest cechą wyróżniającą rap na tle 
innej muzyki, że w poszczególnych utworach 
pada bardzo dużo słów i przemyśleń. Tekst do 
jednego kawałka rapowego starczyłby na kilka 
piosenek popowych. Czy opisuje rzeczywistość? 
Jak najbardziej, każdy z nas jest narratorem 
i przedstawia swój punkt patrzenia na świat. 
Mówimy w swoich tekstach o miłości, o smutku, 
o gniewie, który drzemie w każdym człowieku, 

Każdy  

„Każdy z nas jest narratorem 

i przedstawia swój punkt patrzenia 

na świat” – tak o sobie i swojej 

grupie mówi Marcin Musialski 

„Wieszczu”, członek hip- hopowej 

grupy OESWU.

 muzyka
hobbyma

a ich   tohobby

ale też o pokoju i wartościach ponadczasowych 
jak rodzina, przyjaciele. Zawsze uważaliśmy że 
cechą wyróżniającą naszą muzykę jest 
uniwersalność przekazu. Każdy człowiek, jeśli nie 
jest „wyprany” 
z uczuć, przeżywa podobne dylematy i wierzymy, 
że odnajdzie towarzysza codziennego znoju 
w naszej muzyce.

- Wasze muzyczne bądź życiowe hasło to...
Pokój i miłość. Wierzymy także w równość ludzi 
i bezsensowność barier wynikających z innego 
statusu społecznego, bądź zasobności portfela. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi i klasyfikacja wg. 
krzywdzących stereotypów jest dla nas czymś 
z czym trzeba walczyć.

- Znany polski raper O.S.T.R; w jednym ze 
swoich tekstów napisał „hip-hop jak zasiłek 
pobudza do działania”. Czy Wasze odczucia są 
podobne?
Myślę, że do działania najczęściej pobudza nuda, 
jednak nie wszystkich do dobrego. Jest w tym 
stwierdzeniu prawda, ponieważ bardzo często 
„hh” stawał się remedium na problemy. Pobudził 
nas do tego żeby nasze „wypociny” zawrzeć 
w album oraz do grania koncertów na które 
przychodzą nasi znajomi i nie tylko. To dla nas 
wszystkich bardzo ważne gdyż był taki etap 
w naszym życiu, że muzyka była w nim jedyną 
pozytywną rzeczą. A z czasem dzięki dystrybucji 
naszych nagrań powstała mała społeczność 
zaangażowana w naszą twórczość.

- W jaki sposób radzicie sobie z tremą przed 
wyjściem na scenę?
Trema? A co to jest?  A tak poważnie. Myślę, że 
każdy na swój sposób. Jednak w momencie gdy 
z głośników wydobywa się nasza muzyka trema 
znika, zastępuje ją pozytywna energia i po prostu 
gramy.  

- Kto tworzy muzykę? Czy jest ona 
komponowana do tekstów, czy słowa 
dobierane do muzyki?
Muzyką do naszych nagrań zajmuję się ja sam- 
Wieszczu. Nie mamy zaprzyjaźnionego twórcy 
tekstów, który by przychodził i mówił tu masz 
teksty jeden o dzielnicy, drugi o szczęściu, a trzeci 
to hit o przemijaniu czasu.  Jeśli chodzi 
o mechanizm powstawania kawałków to 
najczęściej najpierw powstaje podkład, a potem 
każdy pisze do niego swoją zwrotkę. Każdy 
własnoręcznie przelewa swoje myśli na papier. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji w której ktoś pisze nam 
teksty. Tylko my możemy opisać „burzę”, która jest 
w nas. 

- Czy w obecnej chwili trwają 
prace nad nową płytą? Macie 
może jakieś marzenia ?
Zawsze trwają! Tylko teraz nie jest 
już to takie łatwe. Każdy z nas ma 
coraz mniej czasu aby w zupełności 
oddać się muzyce. W chwilach 
wolnych pracujemy nad nowymi 
produkcjami, a kolejna płyta to na 
razie tylko plany. Natomiast co do 
marzeń - jest ich kilka ale nie można 
o nich mówić, bo się nie spełnią.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie 
nas do tego wywiadu, jest nam 
bardzo miło mogąc powiedzieć coś 
o sobie czytelnikom 
Samodzielności. Pozdrawiamy 
wszystkich i zachęcamy do 
zapoznania się z naszą muzyką za 
pośrednictwem portalu youtube.
PEACE! 

Dziękuję za rozmowę,
OLIWIA BIEDA
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Rowerem po dawnych 
salinach
Wszystkich miłośników wycieczek rowerowych oraz amatorów 
czynnego wypoczynku zapraszamy na XI Małopolski Gwiaździsty 
Rodzinny Zlot Rowerowy- Salina Cracoviensis, który odbędzie się 
w niedzielę 20 maja 2012 r. Meta i zakończenie imprezy w Bochni,
na boisku sportowym w Chodenicach. Zgłoszenia do 4 maja. 

Głównym celem tegorocznego rajdu jest popularyzacja rodzinnej 
turystyki rowerowej na nowopowstałym szlaku rowerowym po 
dawnych salinach wielicko- bocheńskich SALINA CARCOVIENSIS.

Rowerowy Pierścień Solny – „Salina Cracoviensis” to turystyczny 
szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich, który 
powstał dzięki wspólnej inicjatywie 10 gmin: Miasto Bochnia, Bochnia, 
Drwinia, Rzezawa, Szczurowa, Kłaj, Wieliczka, Niepołomice, 
Biskupice, Nowy Wiśnicz. Na realizację projektu Partnerzy pozyskali 
dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Szczegóły: www.klaj.pl oraz Urząd Gminy Kłaj Referat Promocji, Kultury 
i Sportu pok. 219, tel. 12 284 11 00 w.28.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
zaprasza młodzież gimnazjalną

na kolejne spotkanie
z cyklu „Przybliżamy ludziom świat”

Prelekcję i pokaz slajdów

„Podwodny świat”
poprowadzi Paweł Ramatowski –

absolwent AGH ,instruktor alpinizmu podziemnego PZA, podróżnik,
wybitny polski taternik jaskiniowy, alpinista.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja - wtorek o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.

W trakcie spotkania pokazany zostanie sprzęt wykorzystywany 
podczas nurkowania

Wszystkich zainteresowanych czytelników tą 
tematyką również serdecznie zapraszamy. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

zaprasza dzieci klas I Szkoły Podstawowej 
na spotkanie autorskie z

Barbarą Sudoł 
w dniu 10 maja  o godz.11.00

w sali widowiskowej Urzędu Gminy
 w Kłaju

 
Możliwość zakupu książki autora wraz z autografem 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

zaprasza dzieci klas III Szkoły Podstawowej 
na spotkanie autorskie z

Łukaszem Dębskim
w dniu 9 maja o godz. 9.00

w sali widowiskowej Urzędu Gminy
 w Kłaju

Tydzień Bibliotek 2012
Tegoroczny Tydzień Bibliotek  w dniach 8-15 maja będą 
poprzedzały: czerwcowy turniej piłkarski EURO 2012. Hasło 
„Biblioteka ciągle w grze” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem 
do piłkarskiego EURO to hasło promujące akcję 
popularyzacji książki i czytelnictwa ale także uświadomienie 
pozycji i miejsca biblioteki w społecznej infrastrukturze. Jak 
co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju włącza się w tą 
ogólnopolską akcję. Na naszych czytelników będą czekały 
różnorodne imprezy:

WIESŁAWA CYZ

8 maj godz.10.00 – kolejne spotkanie z cyklu: „Przybliżamy 
ludziom świat”
Fotorelację pt. „Podwodny świat” poprowadzi Pan Paweł 
Ramatowski - dla gimnazjalistów oraz wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką.

9 maj godz. 9.00– spotkanie autorskie z panem Łukaszem 
Dębskim, na które zapraszamy dzieci klas III szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy.

10 maj godz.11.00 – spotkanie autorskie z panią Barbarą 
Sudoł przeznaczone dla dzieci klas I szkół podstawowych.

Poza tym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju i filiach 
bibliotecznych mieszczących się w Brzeziu i Szarowie 
zaplanowano lekcje biblioteczne tematem nawiązujące do hasła 
tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Poświęcone one będą ogólnie 
sportowi i dyscyplinom sportowym. Sport w sztuce, sport 
w literaturze, ciekawostki sportowe, rekwizyty sportowe, 
spotkanie z sędzią piłkarskim to tylko niektóre propozycje 
przygotowywane przez bibliotekarzy.

Na lekcje biblioteczne będziemy zapraszać dzieci z klas zerowych 
lub wybrane grupy przedszkolne.

Swój udział mogą zgłaszać przedszkola z terenu naszej Gminy.

- Skąd wziął się pomysł na założenie „OESWU” 
i sama nazwa?
Nazwa „Oeswu” jest to akronim Osiedla 
Wojskowego, skąd pochodzi cały nasz zespół. 
Założenie naszej grupy było naturalną 
konsekwencją tego, że wychowywaliśmy się 
razem i spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. 
W chwili kiedy osiedle zostało „zapomniane”, 
jedyną rozrywką oprócz niekończących się 
rozmów i kopaniem piłki, stała się muzyka 
pozwalająca spędzić czas na czymś znacznie 
bardziej kreatywnym niż typowe wyobrażenie 
naszego życia w mass mediach - siedzenie na 
ławce. 

- Wasze największe dotychczasowe 
osiągnięcie to? 
Są to dwie równie dla nas istotne rzeczy. Pierwszą 
jest wydanie płyty „Enter the”, która jest 
przekrojem przez naszą twórczość i została ciepło 
przyjęta nie tylko przez lokalnych odbiorców, ale 
też rzesze słuchaczy, którzy mieli okazję zapoznać 
się z naszymi nagraniami podczas koncertów. 
Drugą rzeczą, a właściwie wydarzeniem jest tzw. 
suport przed koncertem OSTR'a w krakowskim 
klubie Studio. Było to niesamowite przeżycie, 
a liczne audytorium okazało przychylność dla 
naszej muzyki co było dla nas największą 
nagrodą.

- Czy tworzone przez Was teksty 
odzwierciedlają Waszą osobowość, uczucia 
i może opisują rzeczywistość?
Właśnie to jest cechą wyróżniającą rap na tle 
innej muzyki, że w poszczególnych utworach 
pada bardzo dużo słów i przemyśleń. Tekst do 
jednego kawałka rapowego starczyłby na kilka 
piosenek popowych. Czy opisuje rzeczywistość? 
Jak najbardziej, każdy z nas jest narratorem 
i przedstawia swój punkt patrzenia na świat. 
Mówimy w swoich tekstach o miłości, o smutku, 
o gniewie, który drzemie w każdym człowieku, 

Każdy  

„Każdy z nas jest narratorem 

i przedstawia swój punkt patrzenia 

na świat” – tak o sobie i swojej 

grupie mówi Marcin Musialski 

„Wieszczu”, członek hip- hopowej 

grupy OESWU.

 muzyka
hobbyma

a ich   tohobby

ale też o pokoju i wartościach ponadczasowych 
jak rodzina, przyjaciele. Zawsze uważaliśmy że 
cechą wyróżniającą naszą muzykę jest 
uniwersalność przekazu. Każdy człowiek, jeśli nie 
jest „wyprany” 
z uczuć, przeżywa podobne dylematy i wierzymy, 
że odnajdzie towarzysza codziennego znoju 
w naszej muzyce.

- Wasze muzyczne bądź życiowe hasło to...
Pokój i miłość. Wierzymy także w równość ludzi 
i bezsensowność barier wynikających z innego 
statusu społecznego, bądź zasobności portfela. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi i klasyfikacja wg. 
krzywdzących stereotypów jest dla nas czymś 
z czym trzeba walczyć.

- Znany polski raper O.S.T.R; w jednym ze 
swoich tekstów napisał „hip-hop jak zasiłek 
pobudza do działania”. Czy Wasze odczucia są 
podobne?
Myślę, że do działania najczęściej pobudza nuda, 
jednak nie wszystkich do dobrego. Jest w tym 
stwierdzeniu prawda, ponieważ bardzo często 
„hh” stawał się remedium na problemy. Pobudził 
nas do tego żeby nasze „wypociny” zawrzeć 
w album oraz do grania koncertów na które 
przychodzą nasi znajomi i nie tylko. To dla nas 
wszystkich bardzo ważne gdyż był taki etap 
w naszym życiu, że muzyka była w nim jedyną 
pozytywną rzeczą. A z czasem dzięki dystrybucji 
naszych nagrań powstała mała społeczność 
zaangażowana w naszą twórczość.

- W jaki sposób radzicie sobie z tremą przed 
wyjściem na scenę?
Trema? A co to jest?  A tak poważnie. Myślę, że 
każdy na swój sposób. Jednak w momencie gdy 
z głośników wydobywa się nasza muzyka trema 
znika, zastępuje ją pozytywna energia i po prostu 
gramy.  

- Kto tworzy muzykę? Czy jest ona 
komponowana do tekstów, czy słowa 
dobierane do muzyki?
Muzyką do naszych nagrań zajmuję się ja sam- 
Wieszczu. Nie mamy zaprzyjaźnionego twórcy 
tekstów, który by przychodził i mówił tu masz 
teksty jeden o dzielnicy, drugi o szczęściu, a trzeci 
to hit o przemijaniu czasu.  Jeśli chodzi 
o mechanizm powstawania kawałków to 
najczęściej najpierw powstaje podkład, a potem 
każdy pisze do niego swoją zwrotkę. Każdy 
własnoręcznie przelewa swoje myśli na papier. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji w której ktoś pisze nam 
teksty. Tylko my możemy opisać „burzę”, która jest 
w nas. 

- Czy w obecnej chwili trwają 
prace nad nową płytą? Macie 
może jakieś marzenia ?
Zawsze trwają! Tylko teraz nie jest 
już to takie łatwe. Każdy z nas ma 
coraz mniej czasu aby w zupełności 
oddać się muzyce. W chwilach 
wolnych pracujemy nad nowymi 
produkcjami, a kolejna płyta to na 
razie tylko plany. Natomiast co do 
marzeń - jest ich kilka ale nie można 
o nich mówić, bo się nie spełnią.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie 
nas do tego wywiadu, jest nam 
bardzo miło mogąc powiedzieć coś 
o sobie czytelnikom 
Samodzielności. Pozdrawiamy 
wszystkich i zachęcamy do 
zapoznania się z naszą muzyką za 
pośrednictwem portalu youtube.
PEACE! 

Dziękuję za rozmowę,
OLIWIA BIEDA
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GALERIA Skarb Awarow odnaleziony

GALERIA muzyka łączy wszystkich
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