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BRZEZIE

KŁAJ

W gminnych obchodach Święta Niepodległości uczestniczyło 
kilkaset osób. W Brzeziu uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej 
w intencji Ojczyzny. – Po 1918 roku pytamy o nasze dziedzictwo, 
zwracamy uwagę na to, co tworzy naszą tożsamość, o synonimy 
polskości. To one wpływają na teraźniejszość i powinny kształtować 
przyszłość. Starajmy się o ojczyznę miłości, wspólnotę braterstwa, 
ziemię nadziei – mówił celebrujący mszę  proboszcz Stanisław 
Maroszek. 

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów mieli okazję zobaczyć 
występ młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. ks. 

Jerzego Popiełuszki. Młodzi adepci sztuki teatralnej poprzez pryzmat 
najważniejszych wydarzeń w historii Polski po 1918 roku zastanawiali 
się nad wykorzystaniem przez naród wywalczonej wolności. 

I właśnie o mądrym korzystaniu z daru wolności i współczesnym 
patriotyzmie w swoim przemówieniu  mówili również dyrektor ZS 
w Brzeziu Małgorzata Sobkiewicz i wójt Zbigniew Strączek.

Momentem szczególnym uroczystości było złożenie kwiatów  
pod pomnikiem Józefa Piłsudkiego. Zanim to nastąpiło przed 
kościołem uformował się patriotyczny pochód. Na jego czele stanęli 
strażacy, harcerze,  radni, sołtysi, władze gminy i powiatu, 
przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i instytucji publicznych oraz 
mieszkańcy gminy.  

Narodowe Święto Niepodległości oryginalnie świętowano przy 

TARGOWISKO

Pamiętamy!

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości są wyrazem 
naszej pamięci o tych, którzy zginęli walcząc o wolność. Pragniemy 
w ten sposób zwrócić uwagę młodym ludziom, jak ważna jest 
narodowa pamięć i patriotyczna tradycja.

Młodzież ZSO w Targowisku jak co roku, przygotowała z okazji 
tego święta uroczyste spotkanie dla mieszkańców wsi oraz 
zaproszonych gości, włączając się w ten sposób w małopolski 
projekt "Młodzież pamięta".

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kaplicy w Targowisku, 
którą celebrował ks. Jerzy Ochał. Następnie zgromadzeni przeszli za 
pocztami sztandarowymi pod Pomnik Niepodległości. Po 
odśpiewaniu hymnu narodowego pan Mirosław Świętek odczytał 
apel poległych. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wartę 
honorową pełnili przy pomniku harcerze z naszej drużyny. 

Kolejnym punktem uroczystości był występ uczniów szkoły 
w Wiejskim Domu Kultury. Jako pierwszy zabrał głos sołtys wsi 
Targowisko Mieczysław Piwowar, który powitał przybyłych gości, 
Zbigniewa Strączka- Wójta Gminy Kłaj, Kazimierza Srokę- Dyrektora 
GZEAS-u, Wiesławę Kozień- Panią Dyrektor ZSO w Targowisku oraz 
radnych. Następnie Pani Anna Podwyszyńska wprowadziła widzów 
w klimat przedstawienia, które w tym roku utrzymane było w innej 
konwencji. Walka o niepodległość to nie tylko walka zbrojna 
i kolejne powstania. Poeci, pisarze walczyli piórem, pisząc ku 
„pokrzepieniu serc”, stąd pomysł, aby w tym roku uczcić Święto 
Niepodległości czytając fragmenty naszej epopei narodowej „Pan 
Tadeusz”. Występ pięknymi pieśniami rozpoczął i zakończył szkolny 
chórek.

Iwona Sobas

  
odzyskania 

niepodległości94
rocznica

Na uroczystość zaprosili: Wójt Gminy Kłaj, Rada Sołecka Wsi Brzezie, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu oraz Uczniowski Klub Sportowy „Smyk”.

Kamieniu Wolności w Kłaju. Starsi i młodsi mieszkańcy gminy 
najpierw odśpiewali hymn państwowy a po wspólnej modlitwie 
poprowadzonej przez ks. kanonika Kazimierza Budka  pieśń „Boże coś 
Polskę”. „Smakowitym” akcentem happeningu był poczęstunek biało-
czerwonym tortem. W barwach narodowych były także rozdawane 
uczestnikom naklejki i balony. Spotkanie zorganizowało 
Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.

Justyna Waligóra

– Przywykliśmy oceniać miejsca , w których przebywamy m.in. po 
jakości dróg, co zatem zmieniło się w tym zakresie w gminie Kłaj?
Już w pierwszym roku mojej kadencji wykonaliśmy remont blisko 3 km 
dróg i przeprowadziliśmy modernizację mostu w Łężkowicach. Na te 
inwestycje pozyskaliśmy 970 tys. zł. Z kolei 2012 rok zaznaczył się 
remontem prawie 7 kilometrów traktów i dofinansowaniem 
zewnętrznym w wysokości 1 mln 141 tys. 821 zł. Łącznie w ciągu tych 
dwóch lat odnowionych zostało przeszło 10 km dróg lokalnych.  
Zasililiśmy budżet gminy w tej dziedzinie przeszło 2 mln 100 tys. zł, 
pozyskanymi z funduszy zewnętrznych. 

– Budowa kompleksu sportowego w Kłaju, z jedyną w powiecie 
bieżnią lekkoatletyczną to niewątpliwie wyróżniająca się inwestycja 
w regionie. Planuje Pan Wójt następne tego typu?
Rzeczywiście zespół boisk oferuje nową jakość i możliwość rozwoju 
kultury fizycznej. Imponujący obiekt jest profesjonalną bazą do 
trenowania kilku dyscyplin sportowych.  Zdecydowanie stawiamy na 
wyróżniające się a jednocześnie potrzebne społeczeństwu atrakcje 
sportowe. Oryginalną ofertę rekreacyjną razem z istniejącym już 
skateparkiem stworzy tor rolkarski. W najbliższym czasie powstanie jego 
projekt. Aby podnieść jakość i możliwość rozwoju kultury fizycznej 
wybudujemy, długo oczekiwany przez zawodników budynek socjalny 
przy boisku w Kłaju. W przyszłości taki obiekt pojawi się również 
w Brzeziu i Szarowie, po uregulowaniu stanu prawnego boiska 
sportowego.

– W Kłaju, Dąbrowie, Łężkowicach,  Łysokaniach oraz Szarowie 
powstały nowe place zabaw, co z pozostałymi miejscowościami?
Z nowych urządzeń rekreacyjnych w przyszłym roku będą cieszyć się 
najmłodsi w Brzeziu. Tam plac zabaw powstanie w centrum 
miejscowości. To będzie drugi plac zabaw w tej miejscowości. 
Istniejący zlokalizowano przy Zespole Szkół i z racji bliskości może 
służyć w znacznym stopniu mieszkańcom Gruszek.  

– Wszyscy widzimy efekt odnowy centrum Kłaja. Nowa aranżacja 
parku i nowo powstały plac zabaw oraz skatepark to w pełni 
wykorzystywane przez mieszkańców strefy rekreacyjne. Czy 
centrum gminy czekają jeszcze jakieś zmiany?
W ciągu ostatnich lat centrum gminy diametralnie zmieniło swoje 
oblicze.  Reprezentacyjną i estetyczną przestrzeń publiczną doceniają 
mieszkańcy i goście. Odnowa miejscowości to szansa na jej rozwój. Nowe 
możliwości to większe wpływy do budżetu. Te chcemy zapewnić poprzez 
pozyskanie m.in. nowych mieszkańców. Z myślą o nich przygotowujemy 

ofertę inwestycyjną obejmującą  nieruchomości  pod zabudowę 
jednorodzinną. Scalone grunty  będą zlokalizowane w niedalekim 
sąsiedztwie od kościoła i szkoły.  

– Zapowiadane przedsięwzięcie dotyczy Kłaja, co z pozostałymi 
miejscowościami?
Zwiększeniu dynamiki ruchu obrotu nieruchomości służy m.in. zmiana 
planów zagospodarowania wszystkich miejscowości w gminie. 
W trwającym procesie planistycznym pozytywnie uwzględniamy 
większość wniosków zgodnych ze studium uwarunkowań. A zatem 
po zakończeniu procedury można spodziewać się zwiększenia ilości 
nieruchomości budowlanych w stosunku do obecnego stanu.  Szerzej 
na ten temat przeczytacie Państwo w art. „Będzie zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego” na str. 5. 

– Zapowiadana w programie wyborczym modernizacja 
i reaktywacja Domów Kultury rozpoczęła się od Targowiska, co 
z pozostałymi obiektami?
W Targowisku dzięki unijnej dotacji wykonano kompleksową 
modernizację placówki. Teraz z profesjonalnie wyposażonych 
pomieszczeń w pełni korzystają strażacy, sportowcy, miejscowe 
stowarzyszenie i  lokalna społeczność.  W najbliższym czasie nowe 
sprzęty zyskają również domy kultury w Dąbrowie i Łysokaniach. 
Wniosek o wartości 33 456 tys. zł uzyskał blisko 60 proc. dofinansowanie 
kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich. 
W nowym roku opracowywane będą projekty modernizacji  tych 
obiektów. W wielu miejscowościach mieszkańcy sami wychodzą 
z inicjatywą i starają się o ożywienie najbliższych sobie  placówek. 
A to poprzez stworzenie oferty różnorodnych warsztatów, a to poprzez 
samodzielnie wykonane małe remonty.

– Dlaczego Panu Wójtowi tak zależy na ożywieniu wszystkich 
domów kultury. Czy nie byłby wystarczający jeden dobrze 
spełniający swoją rolę?
Domy kultury to niezwykle ważne miejsca w przestrzeni publicznej. 
Domy Kultury to nasze wspólne dobrodziejstwo, to także majątek 
Gminy, o który należy dbać, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. 
Wierzę, że to miejsca z ogromnym  potencjałem społecznym. Ludzie 
mają naturalną potrzebę i  chcą się integrować w małych wspólnotach. 
Chcą mieć bliskie sobie miejsca, w których będą wspólnie tworzyć, 
budować, rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania. W wielu małych 
miejscowościach to one mają szansę pełnić funkcje integracyjną 
i występować w roli edukatora kulturalnego. Powinniśmy zadbać, żeby 

W cztery oczy 
z wójtem gminy
W grudniu mijają dwa lata odkąd wójtem gminy został  Zbigniew Strączek. 

Na półmetku jego kadencji robimy bilans tego, co już zostało zrobione 
i pytamy o działania w najbliższej perspektywie.
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i reaktywacja Domów Kultury rozpoczęła się od Targowiska, co 
z pozostałymi obiektami?
W Targowisku dzięki unijnej dotacji wykonano kompleksową 
modernizację placówki. Teraz z profesjonalnie wyposażonych 
pomieszczeń w pełni korzystają strażacy, sportowcy, miejscowe 
stowarzyszenie i  lokalna społeczność.  W najbliższym czasie nowe 
sprzęty zyskają również domy kultury w Dąbrowie i Łysokaniach. 
Wniosek o wartości 33 456 tys. zł uzyskał blisko 60 proc. dofinansowanie 
kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich. 
W nowym roku opracowywane będą projekty modernizacji  tych 
obiektów. W wielu miejscowościach mieszkańcy sami wychodzą 
z inicjatywą i starają się o ożywienie najbliższych sobie  placówek. 
A to poprzez stworzenie oferty różnorodnych warsztatów, a to poprzez 
samodzielnie wykonane małe remonty.

– Dlaczego Panu Wójtowi tak zależy na ożywieniu wszystkich 
domów kultury. Czy nie byłby wystarczający jeden dobrze 
spełniający swoją rolę?
Domy kultury to niezwykle ważne miejsca w przestrzeni publicznej. 
Domy Kultury to nasze wspólne dobrodziejstwo, to także majątek 
Gminy, o który należy dbać, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. 
Wierzę, że to miejsca z ogromnym  potencjałem społecznym. Ludzie 
mają naturalną potrzebę i  chcą się integrować w małych wspólnotach. 
Chcą mieć bliskie sobie miejsca, w których będą wspólnie tworzyć, 
budować, rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania. W wielu małych 
miejscowościach to one mają szansę pełnić funkcje integracyjną 
i występować w roli edukatora kulturalnego. Powinniśmy zadbać, żeby 

W cztery oczy 
z wójtem gminy
W grudniu mijają dwa lata odkąd wójtem gminy został  Zbigniew Strączek. 

Na półmetku jego kadencji robimy bilans tego, co już zostało zrobione 
i pytamy o działania w najbliższej perspektywie.



WY WIAD Z WÓJTEM

4

INFORMACJE

5

SAMODZIELNOŚĆ  2012listopad-grudzieńSAMODZIELNOŚĆ listopad-grudzień 2012

Dalsza procedura:
Po zakończeniu prac projektowych Wójt Gminy występuje o opinie 
i uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami i instytucjami. 
Następnie wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień 
i wykłada do publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko na okres 21 dni. W tym czasie też organizuje dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Właściciele nieruchomości po 
zapoznaniu się z projektem planu mogą składać uwagi do planu w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Następnie Wójt Gminy 
rozpatruje wniesione uwagi i wprowadza zmiany do projektu planu wynikające 
z rozpatrzenia wniesionych uwag. Jeżeli korekta planu będzie niewielka wtedy 
Wójt Gminy Przedstawia Radzie Gminy projekt planu miejscowego  wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag. W następnej kolejności Rady Gminy zatwierdza 
przedstawiony projekt planu miejscowego. Końcowym etapem jest 
sprawdzenie przez służby wojewody małopolskiego  prowadzenia procedury 
sporządzenia planu pod względem formalno-prawnym i publikacja podjętych 
planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwalony 
plan wchodzi w życie w 14 dniu od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Kłaj prosi o aktywne uczestnictwo w czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu. Informacje o terminie wyłożenia projektu planu 
będą szeroko rozpowszechnione na terenie gminy Kłaj.

Odkręcamy, zbieramy - 
pomagamy!
W ZSO w Targowisku trwa zbiórka surowców wtórnych, makulatury i 
plastikowych butelek.

Iwona Sobas
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pomysłodawcami akcji są rodzice, którzy uzyskane w ten sposób środki chcą 
przeznaczyć na realizację działań skierowanych do dzieci. Opiekę nad zbiórką 
surowców wtórnych objął Samorząd Uczniowski. Zbiórka makulatury 
organizowana jest cyklicznie. Natomiast zbiórka butelek zaplanowana jest na cały 
rok szkolny. Obok tych akcji prowadzimy w szkole zbiórkę plastikowych nakrętek. 
Cel jest szczytny- chcemy pomóc choremu koledze, mieszkańcowi sąsiedniej 
wioski.
Harmonogram zbiórki  makulatury:
1) od 2 stycznia 11 stycznia 2013 roku,
2) od 4 marca do 15 marca 2013 roku,
3) od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

w każdym z nich były takie warunki, aby ta misja była możliwa do 
spełnienia.  

– Pozostałe budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola też 
wymagają ciągłych remontów. Jakie działania w tym zakresie są 
podejmowane?
Dbamy o to, aby z każdym nowym rokiem szkolnym uczniowie uczyli 
się w lepszych warunkach. W ciągu ostatnich dwóch lat we wszystkich 
placówkach oświatowych przeprowadziliśmy szereg prac remontowych 
podnoszących standard nauczania. Wiele z tych robót wykonali 
pracownicy zatrudnieni  w ramach robót publicznych i prac społecznie 
użytecznych z Urzędu Pracy.  Dzięki temu nie ponosiliśmy kosztów tzw. 
„robocizny”.  W 2013 planujemy ocieplić ściany zewnętrzne  wraz z 
kolorystyką elewacji przedszkoli w Szarowie, Kłaju oraz Domu Kultury 
w Łężkowicach a także częściowo wyremontowanego budynku Ośrodka 
Zdrowia w Brzeziu. To jest priorytet.  Oprócz tego realizowane będą 
bieżące prace podnoszące poziom funkcjonowania tych obiektów.

– Czy gmina troszczy się o zmniejszenie zjawiska wykluczenia 
cyfrowego spowodowanego trudną sytuacją  materialną lub 
niepełnosprawnością?
W ramach programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
staramy się o zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz 
zakup sprzętu i oprogramowania dla grupy mieszkańców o najniższych 
dochodach, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym. Do szkół i bibliotek trafi 157 zestawów 
komputerowych a 70 do gospodarstw domowych. Wartość realizacji 
tego projektu to przeszło 2 mln 502 tys. zł. a poziom dofinansowania 
to aż 85 proc. tej kwoty.

– Do tej pory inwestycje napędzały pozyskane środki zewnętrzne? 
Jak będzie w nowym okresie programowania, kiedy UE zapowiada 
oszczędności a w skali globalnej i europejskiej widać coraz większe 
skutki kryzysu?  
Rysująca się koniunktura rzeczywiście nie jest przyjazna. Przyszły rok jest 
ostatnim w bieżącym okresie wydatkowym unii. Oznacza, to coraz 
większe trudności ze zdobyciem pieniędzy „Wspólnoty”. Przykładem tego 
są już wyczerpane w ramach PROW i MRPO fundusze przeznaczone na 
kanalizację. To, co powinniśmy i robimy to  opracować projekty, z którymi 
gmina będzie mogła „wystartować” w początkowej fazie obowiązywania 
nowego planu finansowego UE na lata 2014-2020.  Sytuacja samorządu 
jest również dużo gorsza pod względem wpływów z podatku PIT i CIT. Co 
roku rośnie liczba zadań własnych samorządów a relatywnie maleją 
środki, jakimi dysponujemy na te cele. 

– Jakie zatem projekty są opracowywane?
Kłaj wciąż mając ogromny potencjał turystyczny nie jest przygotowany 
do profesjonalnej obsługi turystów. Aby to zmienić, z nowego budżetu 
UE będziemy zabiegać o środki na stworzenie oferty turystyki aktywnej 
w obrębie Puszczy Niepołomickiej i turystycznego zagospodarowania 
Raby. To projekty o charakterze regionalnym i są przygotowywane 
wspólnie z innymi gminami. W nowym rozdaniu unijnych środków 
właśnie ponadlokalny charakter inwestycji będzie premiowany. 
Wspomniane zasoby wodne to nie jedyne, jakie wykorzystamy do 
rozwoju turystyki. Turystykę aktywną i możliwości rekreacji na tym 
terenie rozwiniemy również poprzez  zagospodarowanie  wyrobisk po 
Krusz-Geo (żwirowni). Dobrych pomysłów na stworzenie z gminy 
turystycznej perełki mamy jeszcze więcej. Jednak trudno o nich mówić 
nie posiadając  zabezpieczenia finansowego na ich realizację.   

– Jaki jest postęp inwestycji proekologicznych jak  rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej?
Obecnie gmina jest skanalizowana  w ponad 60 procentach. Od połowy 

2011 roku w Kłaju i Targowisku powstało  ok. 9 500 m sieci 
kanalizacyjnej. Zadanie wykonano w ramach unijnego projektu 
o wartości  przeszło 3 mln 207 tys. zł. Wkrótce rozpoczniemy budowę 
kanalizacji w Grodkowicach.  Na realizację tego zadania pozyskaliśmy 
dofinansowanie, stanowiące 75 proc. kosztów kwalifikowanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kanalizację wykona firma 
„Inko 2001” z Nowego Sącza. O wykonanie przedsięwzięcia 
o całkowitej wartości 3mln 600 tys. zł. (kwota po przetargu) starało 
się aż 22 oferentów.  

– Co z zainteresowaniem przedsiębiorców terenami 
inwestycyjnymi?
Nieustanie promujemy naszą ofertę inwestycyjną. Przeprowadzamy 
szereg spotkań i rozmów z zainteresowanymi podmiotami. Na ten 
moment w Targowisku pojawiła się jedna nowa firma, dwie pozostałe 
wystąpiły z pozwoleniem na budowę . Myślę, że wkrótce będziemy 
mogli poinformować o szczegółach mieszkańców.
  
– Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet dzieci, Chór Gaudium 
to novum w sferze społeczno-edukacyjno-kulturalnej. Jakie jeszcze 
inne społeczne inicjatywy wyróżniłby Pan Wójt?
Powstanie i funkcjonowanie tych podmiotów otwiera nowe możliwości 
rozwoju, integracji oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.  
Co najważniejsze od samego początku to właśnie mieszkańcy przejęli 
inicjatywę w ich tworzeniu. W kalendarzu kulturalno-sportowych 
wydarzeń na dobre zagościł Bieg Rodzinny. Impreza rokrocznie 
gromadzi coraz większą liczbę rodzin świętujących wspólnie Dzień 
Dziecka. Rosnącym zainteresowaniem, w tym również zewnętrznym 
cieszą się dofinansowane przez gminę koncerty w Pałacu Żeleńskich. 

– Od 1 stycznia rusza w gminie spółdzielnia socjalna. Społeczne 
przedsiębiorstwo jest pierwszym tego typu w powiecie. 
Spółdzielnia została powołana przez gminę i Stowarzyszenie Dobro 
Dziecka w ramach unijnego projektu ARES. Jest szansą na aktywizację 
społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji dla osób 
niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Na początek znajdzie 
w niej prace 5 osób. Jeśli społeczne przedsiębiorstwo sprawdzi się na 
rynku pracy to będzie mogło zatrudnić do 50 osób. Członkowie 
spółdzielni zajmą się zadaniami społecznie użytecznymi. W ich 
kompetencji będzie m.in. dowóz uczestników na zajęcia 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, konserwacja terenów zielonych 
i utrzymanie czystości, prace remontowo-konserwatorskie w obiektach 
użyteczności publicznej. Wśród pozostałych unijnych przedsięwzięć, 
animowanych przez kłajowski GOPS jest w dalszym ciągu program 
„Powalczmy o przyszłość” w ramach którego osoby bezrobotne 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz „Program aktywności 
lokalnej” ukierunkowany na wzmocnienie kompetencji społecznych 
i edukacyjnych gimnazjalistów.

– Na zakończenie, co Pana Wójta cieszy najbardziej?
Jeżeli uda się przeprowadzić modernizację Tusznicy i zabezpieczyć 
mieszkańców Targowiska przed powodziami (wartość inwestycji ok. 
24 mln zł) to będzie powód do zadowolenia. Cieszę się również, że 
ogółem w ciągu niecałych dwóch lat pozyskaliśmy prawie 9 mln zł 
dofinansowania dla różnych działań na terenie Gminy.
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom i wszystkim współpracownikom za 
dotychczasową pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Jestem 
wdzięczny za wsparcie w procesie realizacji wyznaczonych celów 
i konstruktywne propozycje służące wyznaczaniu nowych priorytetów. 
Razem możemy wiele!

Dziękuję za rozmowę.
Justyna Waligóra

Przeciwpowodziowe 
zabezpieczenie 
Targowiska
Przedstawiciele firmy Olbrych-Malik przedstawili wstępne założenia 
wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia powodziowego w zlewni 
potoku Tusznica. Opracowanie powstaje w ramach podpisanej w połowie 
bieżącego roku umowy pomiędzy firmą a Województwem Małopolskim 
i Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.   

JUSTYNA WALIGÓRA

Przygotowano trzy warianty regulacji Tusznicy,  wartość każdego z nich 
oszacowano na 19 mln, 21 mln i 24 mln zł. Pierwsze z konsultowanych założeń 
przewiduje lokalizację dwóch suchych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki 
o powierzchni 10 i 6 ha miałyby zostać zlokalizowane na otwartych terenach 
niezabudowanych. – Analizy przewidujące zagrożenie powodziowe pokazują, że 
raz na sto lat pojawia się duża powódź. Takie zbiorniki mogłyby zredukować tzw. 
„wodę stuletnią” o 50 proc.  – mówi opracowujący koncepcję Mikołaj Olbrych.   

Drugi wariant zakłada przebudowę koryta Tusznicy. Proponowane 
powiększenie przepustowości koryta rzeki miałoby dotyczyć jej istniejącego 
pasa na terenie zabudowanym w Targowisku. 

Bogusław Borowski dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie oraz Antoni Łach, kierownik Inspektoratu Rejonowego 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie podkreślają, 
że z proponowanych rozwiązań zostanie wybrane najbardziej efektywne. 

- Uwolnienie naszych mieszkańców od strachu i obaw przed powodzią to 
bardzo ważne zadanie. Jednocześnie już wstępna faza projektowa pokazuje, że 
będzie to trudne i wymagające przedsięwzięcie – zaznacza wójt Zbigniew 
Strączek. – Projektowane koncepcje zabezpieczenia powodziowego w zlewni 
potoku Tusznica zostaną poddane konsultacjom z radami sołeckimi – dodaje 
gospodarz gminy.

Będzie zmiana planu 
Wdrożono kolejny etap prac nad zmianami w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłaj. 

ALICJA HAŃDEREK

JUSTYNA WALIGÓRA

Do 30 listopada ubiegłego roku mieszkańcy gminy mogli zgłaszać wnioski, na 
podstawie których gmina zleciła analizę kierunków zmian w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj. 
Większość 
z nich dotyczyła  przekwalifikowania działek z rolnych na budowlane. 

- Od wielu lat ludzie oczekują zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Rozpoczęte przedsięwzięcie jest bardzo pracochłonne 
i kosztowne, ale otworzy nowe możliwości zagospodarowania terenów – mówi 
wójt Zbigniew Strączek.

Analiza wykazała, że większość wniosków jest zgodna z obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kłaj. Wobec 
powyższego w marcu tego roku Rada Gminy podjęła szereg uchwał w sprawie 
przystąpienia do zmian w obowiązujących planach, tym samym rozpoczynając 
procedurę planistyczną. Dla miejscowości : Szarów, Dąbrowa, Kłaj, Łężkowice
 i  Łysokanie plany będą sporządzane w ich  granicach administracyjnych, zaś 
w pozostałych miejscowościach tj. Brzezie, Grodkowice i Targowisko tylko 
w określonych obszarach z uwagi na istniejące uwarunkowania (min. zgodność 
ze studium). 

Wójt gminy zawarł umowę z wyłonionym w przetargu biurem 

projektowym i ruszyły prace projektowe. W chwili obecnej mgr inż. arch. Jacek 
Banduła – właściciel Pracowni Projektowej Architektury i Urbanistyki, która 
wygrała przetarg, jest w II fazie projektowej tj.  na etapie opracowania  
projektów  planów, opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko, 
prognozy skutków finansowych uchwalenia planów i analizy zgłoszonych 
wniosków wraz z określeniem sposobu ich uwzględnienia w projektach planów.

Do tej pory odbyło się kilka spotkań roboczych mających na celu 
wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań wobec istniejących uwarunkowań 
zagospodarowania terenu i zmieniających się przepisów. 

 W projekcie zmian pozytywnie uwzględniamy większość wniosków 
zgodnych ze studium uwarunkowań – zaznacza autor  architekt Jacek Banduła. 
– Oznacza to, że wykorzystujemy wszystkie istniejące możliwości, jakie wskazuje 
obowiązujący plan zagospodarowania – kontynuuje.   

- Wprowadzenie proponowanych zmian, o ile w trakcie procedowania 
uzyskamy wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie powinno zakończyć się 
w drugiej połowie przyszłego roku – informuje sekretarz gminy Zbigniew Fic.

– Biorąc pod uwagę kondycje finansów publicznych, ramy czasowe 
potrzebne do wdrożenia przekształceń oraz aktualne potrzeby dla rozwoju 
gminy a także oczekiwania mieszkańców popieram wariant częściowych a przez 
to szybszych korekt planów zagospodarowania przestrzennego– stwierdza wójt 
Zbigniew Strączek. 
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Po zakończeniu prac projektowych Wójt Gminy występuje o opinie 
i uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami i instytucjami. 
Następnie wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień 
i wykłada do publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko na okres 21 dni. W tym czasie też organizuje dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Właściciele nieruchomości po 
zapoznaniu się z projektem planu mogą składać uwagi do planu w terminie 
14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Następnie Wójt Gminy 
rozpatruje wniesione uwagi i wprowadza zmiany do projektu planu wynikające 
z rozpatrzenia wniesionych uwag. Jeżeli korekta planu będzie niewielka wtedy 
Wójt Gminy Przedstawia Radzie Gminy projekt planu miejscowego  wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag. W następnej kolejności Rady Gminy zatwierdza 
przedstawiony projekt planu miejscowego. Końcowym etapem jest 
sprawdzenie przez służby wojewody małopolskiego  prowadzenia procedury 
sporządzenia planu pod względem formalno-prawnym i publikacja podjętych 
planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwalony 
plan wchodzi w życie w 14 dniu od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Kłaj prosi o aktywne uczestnictwo w czasie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu. Informacje o terminie wyłożenia projektu planu 
będą szeroko rozpowszechnione na terenie gminy Kłaj.

Odkręcamy, zbieramy - 
pomagamy!
W ZSO w Targowisku trwa zbiórka surowców wtórnych, makulatury i 
plastikowych butelek.

Iwona Sobas
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pomysłodawcami akcji są rodzice, którzy uzyskane w ten sposób środki chcą 
przeznaczyć na realizację działań skierowanych do dzieci. Opiekę nad zbiórką 
surowców wtórnych objął Samorząd Uczniowski. Zbiórka makulatury 
organizowana jest cyklicznie. Natomiast zbiórka butelek zaplanowana jest na cały 
rok szkolny. Obok tych akcji prowadzimy w szkole zbiórkę plastikowych nakrętek. 
Cel jest szczytny- chcemy pomóc choremu koledze, mieszkańcowi sąsiedniej 
wioski.
Harmonogram zbiórki  makulatury:
1) od 2 stycznia 11 stycznia 2013 roku,
2) od 4 marca do 15 marca 2013 roku,
3) od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

w każdym z nich były takie warunki, aby ta misja była możliwa do 
spełnienia.  

– Pozostałe budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola też 
wymagają ciągłych remontów. Jakie działania w tym zakresie są 
podejmowane?
Dbamy o to, aby z każdym nowym rokiem szkolnym uczniowie uczyli 
się w lepszych warunkach. W ciągu ostatnich dwóch lat we wszystkich 
placówkach oświatowych przeprowadziliśmy szereg prac remontowych 
podnoszących standard nauczania. Wiele z tych robót wykonali 
pracownicy zatrudnieni  w ramach robót publicznych i prac społecznie 
użytecznych z Urzędu Pracy.  Dzięki temu nie ponosiliśmy kosztów tzw. 
„robocizny”.  W 2013 planujemy ocieplić ściany zewnętrzne  wraz z 
kolorystyką elewacji przedszkoli w Szarowie, Kłaju oraz Domu Kultury 
w Łężkowicach a także częściowo wyremontowanego budynku Ośrodka 
Zdrowia w Brzeziu. To jest priorytet.  Oprócz tego realizowane będą 
bieżące prace podnoszące poziom funkcjonowania tych obiektów.

– Czy gmina troszczy się o zmniejszenie zjawiska wykluczenia 
cyfrowego spowodowanego trudną sytuacją  materialną lub 
niepełnosprawnością?
W ramach programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
staramy się o zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz 
zakup sprzętu i oprogramowania dla grupy mieszkańców o najniższych 
dochodach, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym. Do szkół i bibliotek trafi 157 zestawów 
komputerowych a 70 do gospodarstw domowych. Wartość realizacji 
tego projektu to przeszło 2 mln 502 tys. zł. a poziom dofinansowania 
to aż 85 proc. tej kwoty.

– Do tej pory inwestycje napędzały pozyskane środki zewnętrzne? 
Jak będzie w nowym okresie programowania, kiedy UE zapowiada 
oszczędności a w skali globalnej i europejskiej widać coraz większe 
skutki kryzysu?  
Rysująca się koniunktura rzeczywiście nie jest przyjazna. Przyszły rok jest 
ostatnim w bieżącym okresie wydatkowym unii. Oznacza, to coraz 
większe trudności ze zdobyciem pieniędzy „Wspólnoty”. Przykładem tego 
są już wyczerpane w ramach PROW i MRPO fundusze przeznaczone na 
kanalizację. To, co powinniśmy i robimy to  opracować projekty, z którymi 
gmina będzie mogła „wystartować” w początkowej fazie obowiązywania 
nowego planu finansowego UE na lata 2014-2020.  Sytuacja samorządu 
jest również dużo gorsza pod względem wpływów z podatku PIT i CIT. Co 
roku rośnie liczba zadań własnych samorządów a relatywnie maleją 
środki, jakimi dysponujemy na te cele. 

– Jakie zatem projekty są opracowywane?
Kłaj wciąż mając ogromny potencjał turystyczny nie jest przygotowany 
do profesjonalnej obsługi turystów. Aby to zmienić, z nowego budżetu 
UE będziemy zabiegać o środki na stworzenie oferty turystyki aktywnej 
w obrębie Puszczy Niepołomickiej i turystycznego zagospodarowania 
Raby. To projekty o charakterze regionalnym i są przygotowywane 
wspólnie z innymi gminami. W nowym rozdaniu unijnych środków 
właśnie ponadlokalny charakter inwestycji będzie premiowany. 
Wspomniane zasoby wodne to nie jedyne, jakie wykorzystamy do 
rozwoju turystyki. Turystykę aktywną i możliwości rekreacji na tym 
terenie rozwiniemy również poprzez  zagospodarowanie  wyrobisk po 
Krusz-Geo (żwirowni). Dobrych pomysłów na stworzenie z gminy 
turystycznej perełki mamy jeszcze więcej. Jednak trudno o nich mówić 
nie posiadając  zabezpieczenia finansowego na ich realizację.   

– Jaki jest postęp inwestycji proekologicznych jak  rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej?
Obecnie gmina jest skanalizowana  w ponad 60 procentach. Od połowy 

2011 roku w Kłaju i Targowisku powstało  ok. 9 500 m sieci 
kanalizacyjnej. Zadanie wykonano w ramach unijnego projektu 
o wartości  przeszło 3 mln 207 tys. zł. Wkrótce rozpoczniemy budowę 
kanalizacji w Grodkowicach.  Na realizację tego zadania pozyskaliśmy 
dofinansowanie, stanowiące 75 proc. kosztów kwalifikowanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kanalizację wykona firma 
„Inko 2001” z Nowego Sącza. O wykonanie przedsięwzięcia 
o całkowitej wartości 3mln 600 tys. zł. (kwota po przetargu) starało 
się aż 22 oferentów.  

– Co z zainteresowaniem przedsiębiorców terenami 
inwestycyjnymi?
Nieustanie promujemy naszą ofertę inwestycyjną. Przeprowadzamy 
szereg spotkań i rozmów z zainteresowanymi podmiotami. Na ten 
moment w Targowisku pojawiła się jedna nowa firma, dwie pozostałe 
wystąpiły z pozwoleniem na budowę . Myślę, że wkrótce będziemy 
mogli poinformować o szczegółach mieszkańców.
  
– Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet dzieci, Chór Gaudium 
to novum w sferze społeczno-edukacyjno-kulturalnej. Jakie jeszcze 
inne społeczne inicjatywy wyróżniłby Pan Wójt?
Powstanie i funkcjonowanie tych podmiotów otwiera nowe możliwości 
rozwoju, integracji oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.  
Co najważniejsze od samego początku to właśnie mieszkańcy przejęli 
inicjatywę w ich tworzeniu. W kalendarzu kulturalno-sportowych 
wydarzeń na dobre zagościł Bieg Rodzinny. Impreza rokrocznie 
gromadzi coraz większą liczbę rodzin świętujących wspólnie Dzień 
Dziecka. Rosnącym zainteresowaniem, w tym również zewnętrznym 
cieszą się dofinansowane przez gminę koncerty w Pałacu Żeleńskich. 

– Od 1 stycznia rusza w gminie spółdzielnia socjalna. Społeczne 
przedsiębiorstwo jest pierwszym tego typu w powiecie. 
Spółdzielnia została powołana przez gminę i Stowarzyszenie Dobro 
Dziecka w ramach unijnego projektu ARES. Jest szansą na aktywizację 
społeczną i zawodową oraz podniesienie kwalifikacji dla osób 
niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Na początek znajdzie 
w niej prace 5 osób. Jeśli społeczne przedsiębiorstwo sprawdzi się na 
rynku pracy to będzie mogło zatrudnić do 50 osób. Członkowie 
spółdzielni zajmą się zadaniami społecznie użytecznymi. W ich 
kompetencji będzie m.in. dowóz uczestników na zajęcia 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, konserwacja terenów zielonych 
i utrzymanie czystości, prace remontowo-konserwatorskie w obiektach 
użyteczności publicznej. Wśród pozostałych unijnych przedsięwzięć, 
animowanych przez kłajowski GOPS jest w dalszym ciągu program 
„Powalczmy o przyszłość” w ramach którego osoby bezrobotne 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz „Program aktywności 
lokalnej” ukierunkowany na wzmocnienie kompetencji społecznych 
i edukacyjnych gimnazjalistów.

– Na zakończenie, co Pana Wójta cieszy najbardziej?
Jeżeli uda się przeprowadzić modernizację Tusznicy i zabezpieczyć 
mieszkańców Targowiska przed powodziami (wartość inwestycji ok. 
24 mln zł) to będzie powód do zadowolenia. Cieszę się również, że 
ogółem w ciągu niecałych dwóch lat pozyskaliśmy prawie 9 mln zł 
dofinansowania dla różnych działań na terenie Gminy.
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom i wszystkim współpracownikom za 
dotychczasową pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Jestem 
wdzięczny za wsparcie w procesie realizacji wyznaczonych celów 
i konstruktywne propozycje służące wyznaczaniu nowych priorytetów. 
Razem możemy wiele!

Dziękuję za rozmowę.
Justyna Waligóra

Przeciwpowodziowe 
zabezpieczenie 
Targowiska
Przedstawiciele firmy Olbrych-Malik przedstawili wstępne założenia 
wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia powodziowego w zlewni 
potoku Tusznica. Opracowanie powstaje w ramach podpisanej w połowie 
bieżącego roku umowy pomiędzy firmą a Województwem Małopolskim 
i Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.   

JUSTYNA WALIGÓRA

Przygotowano trzy warianty regulacji Tusznicy,  wartość każdego z nich 
oszacowano na 19 mln, 21 mln i 24 mln zł. Pierwsze z konsultowanych założeń 
przewiduje lokalizację dwóch suchych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki 
o powierzchni 10 i 6 ha miałyby zostać zlokalizowane na otwartych terenach 
niezabudowanych. – Analizy przewidujące zagrożenie powodziowe pokazują, że 
raz na sto lat pojawia się duża powódź. Takie zbiorniki mogłyby zredukować tzw. 
„wodę stuletnią” o 50 proc.  – mówi opracowujący koncepcję Mikołaj Olbrych.   

Drugi wariant zakłada przebudowę koryta Tusznicy. Proponowane 
powiększenie przepustowości koryta rzeki miałoby dotyczyć jej istniejącego 
pasa na terenie zabudowanym w Targowisku. 

Bogusław Borowski dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie oraz Antoni Łach, kierownik Inspektoratu Rejonowego 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie podkreślają, 
że z proponowanych rozwiązań zostanie wybrane najbardziej efektywne. 

- Uwolnienie naszych mieszkańców od strachu i obaw przed powodzią to 
bardzo ważne zadanie. Jednocześnie już wstępna faza projektowa pokazuje, że 
będzie to trudne i wymagające przedsięwzięcie – zaznacza wójt Zbigniew 
Strączek. – Projektowane koncepcje zabezpieczenia powodziowego w zlewni 
potoku Tusznica zostaną poddane konsultacjom z radami sołeckimi – dodaje 
gospodarz gminy.

Będzie zmiana planu 
Wdrożono kolejny etap prac nad zmianami w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłaj. 

ALICJA HAŃDEREK

JUSTYNA WALIGÓRA

Do 30 listopada ubiegłego roku mieszkańcy gminy mogli zgłaszać wnioski, na 
podstawie których gmina zleciła analizę kierunków zmian w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj. 
Większość 
z nich dotyczyła  przekwalifikowania działek z rolnych na budowlane. 

- Od wielu lat ludzie oczekują zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Rozpoczęte przedsięwzięcie jest bardzo pracochłonne 
i kosztowne, ale otworzy nowe możliwości zagospodarowania terenów – mówi 
wójt Zbigniew Strączek.

Analiza wykazała, że większość wniosków jest zgodna z obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kłaj. Wobec 
powyższego w marcu tego roku Rada Gminy podjęła szereg uchwał w sprawie 
przystąpienia do zmian w obowiązujących planach, tym samym rozpoczynając 
procedurę planistyczną. Dla miejscowości : Szarów, Dąbrowa, Kłaj, Łężkowice
 i  Łysokanie plany będą sporządzane w ich  granicach administracyjnych, zaś 
w pozostałych miejscowościach tj. Brzezie, Grodkowice i Targowisko tylko 
w określonych obszarach z uwagi na istniejące uwarunkowania (min. zgodność 
ze studium). 

Wójt gminy zawarł umowę z wyłonionym w przetargu biurem 

projektowym i ruszyły prace projektowe. W chwili obecnej mgr inż. arch. Jacek 
Banduła – właściciel Pracowni Projektowej Architektury i Urbanistyki, która 
wygrała przetarg, jest w II fazie projektowej tj.  na etapie opracowania  
projektów  planów, opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko, 
prognozy skutków finansowych uchwalenia planów i analizy zgłoszonych 
wniosków wraz z określeniem sposobu ich uwzględnienia w projektach planów.

Do tej pory odbyło się kilka spotkań roboczych mających na celu 
wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań wobec istniejących uwarunkowań 
zagospodarowania terenu i zmieniających się przepisów. 

 W projekcie zmian pozytywnie uwzględniamy większość wniosków 
zgodnych ze studium uwarunkowań – zaznacza autor  architekt Jacek Banduła. 
– Oznacza to, że wykorzystujemy wszystkie istniejące możliwości, jakie wskazuje 
obowiązujący plan zagospodarowania – kontynuuje.   

- Wprowadzenie proponowanych zmian, o ile w trakcie procedowania 
uzyskamy wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie powinno zakończyć się 
w drugiej połowie przyszłego roku – informuje sekretarz gminy Zbigniew Fic.

– Biorąc pod uwagę kondycje finansów publicznych, ramy czasowe 
potrzebne do wdrożenia przekształceń oraz aktualne potrzeby dla rozwoju 
gminy a także oczekiwania mieszkańców popieram wariant częściowych a przez 
to szybszych korekt planów zagospodarowania przestrzennego– stwierdza wójt 
Zbigniew Strączek. 
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Samolot w nowej odsłonie

MIROSŁAW KORTA

Dzięki profesjonalnej renowacji udało się zachować pierwotny wygląd części, jak również 
uzyskać wysokie walory ekspozycyjne. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania wystawy znajdującej się 
w Gminnej Izbie Regionalnej, w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10 do 13. 
Informujemy, że istnieje także możliwość ustalenia indywidualnych godzin zwiedzania 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z kustoszem GIR Panią Krystyną Gierat pod 
nr telefonu: 781 287 141.

Zakończono I etap konserwacji fragmentów zabytkowego samolotu PZL p-11-c, 
znalezionego w kwietniu tego roku na terenie Puszczy Niepołomickiej. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, prace zostały wykonane przez Pana Andrzeja 
Habera, konserwatora z Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce. 

RYSZARD CHWIL

Coraz trudniej przychodzi nam ruszanie się z domu. Obawiając 
się przeziębienia, wolny czas spędzamy siedząc na kanapie przed 
telewizorem. Pora definitywnie skończyć z tym! Namów rodzinę 
i zacznij regularnie spacerować, spożywać preparaty ziołowe, 
które wspierają układ odpornościowy, zwiększają produkcję 
i aktywność limfocytów. Posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
uczestniczą w prawidłowym podziale komórek, dodają energii, 
przyczyniają się do poprawy samopoczucia. Ponadto 
wzmacniają, zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia, są 
podstawowym elementem utrzymania właściwego metabolizmu 
energetycznego oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie 
układu nerwowego. Natomiast jesienne spacery mają mnóstwo 
zalet:
- Przyzwyczajają organizm do niższych temperatur i silniejszego 
wiatru, co procentuje lepszą odpornością w okresie zimowym.
- Promienie słoneczne przenikające przez chmury wyzwalają 
w organizmie syntezę witaminy D.
- Ruch na świeżym powietrzu poprawia humor, a dodatkowo 
intensywne kolory jesiennych liści działają energetyzująco 
i dodają sił.
- Podczas spaceru obniża się poziom hormonu stresu, a wzrasta 
poziom endorfin- tzw. hormonów szczęścia. 

Spacer sprzyja dotlenieniu organizmu, przyśpiesza przemianę 
materii, poprawia kondycję i koloryt skóry. Ponadto pozytywnie 
wpływa na krążenie krwi i pracę serca.
Maszerować możesz np. z użyciem kijów nordic walking, które 
angażują aż 90 % mięśni całego ciała. Ten rodzaj ruchu wpływa 
pozytywnie na układ oddechowy i sercowo- naczyniowy, nie 
obciążając stawów i kolan. Pozwala na spalenie 20- 40 % więcej 
kalorii w porównaniu ze zwykłym chodem. Jednak by w pełni 
wykorzystać zalety nordic walking na początek zalecanym jest 

Nie daj się jesiennym 

przeziębieniom

Nie daj się jesiennym 

przeziębieniom
Często ostatnie miesiące roku to jesienna szaruga, padający deszcz, przenikliwy 

wiatr, a także niskie temperatury. Wtedy niezbędne staje się korzystanie 
z suplementów diety wspomagających nasz organizm. 

skorzystanie z porady instruktora, który pomoże szybko 
opanować tę technikę marszu. By spacer nam służył, pamiętajmy 
o kilku podstawowych zasadach:
1. Ubrać się odpowiednio do panującej pogody za oknem
2.  Założyć wygodne obuwie
3. Mieć ze sobą parasol oraz płaszcz przed wiatrem
4. Wzmacniać swój organizm dużą ilością naturalnej witaminy C, 
naturalnymi antyoksydantami jak czosnek, (do 3 miesięcy po 
wykopaniu), cebula.

Staraj się pić dużo herbat ziołowych sporządzonych samemu. 
Przykładem mogą być herbaty z dzikiego bzu, głogu, dzikiej róży, 
jarzębiny, liści maliny, tarniny, wierzbownicy drobnolistnej, 
kwiatu lipy, liści borówki czernicy. Można samemu zrobić wiele 
syropów korzystając z zasobów ogródka lub lasu (syrop: z sosny, 
kaliny, tymianku, czosnku, jarzębiny, bzu czarnego, pigwy i wiele 
innych).

W okresie jesieni należy spożywać jak najwięcej świeżych warzyw 
i owoców kierując się zasadą „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. To 
znane powiedzenie nabiera szczególnej aktualności i jesienią 
i zimą. To idealny czas, aby naturalnymi sposobami zadbać 
o swoją kondycję i wzmocnić odporność organizmu przed 
nadchodzącą jesienią i zimą. 

Te wszystkie działania mają dobroczynny wpływ potwierdzony 
długoletnim doświadczeniem, a ponadto w odróżnieniu od 
substancji chemicznych stosowanych w lekach, bardzo rzadko 
wykazują działania niepożądane, są dobrze tolerowane przez 
organizm i bardzo skuteczne. 

Więcej można się dowiedzieć na wykładach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Kłaju, a także skorzystać z praktycznych porad 
autora artykułu.

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości
Szanowni Podatnicy!

W dniu 13 listopada 2012 r. podczas  XXVI zwyczajnej sesji Rada Gminy 
uchwaliła nowe stawki w podatku od nieruchomości na rok 2013 r. 

Z wyjątkiem stawki od budynków pozostałych (budynki gospodarcze, garaże, 
stodoły), która pozostała na ubiegłorocznym poziomie nastąpił wzrost stawek 
o poziom inflacji.

Poziom stawek od 1 m² powierzchni kształtuje się następująco:
Budynki mieszkalne – 0,67 zł
Budynki zajęte na prowadzoną działalnością gospodarczą – 19,33 zł
Budynki zajęte na działalność kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,13 zł
Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych – 4,35 zł
Budynki pozostałe – 4,69 zł
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł.
Grunty pod jeziorami – 4,27 zł
Grunty pozostałe – 0,28 zł

Ponadto podczas sesji Rada Gminy postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł (ogłoszonej przez Prezesa GUS) 
do kwoty 58 zł. za 1 q.
W związku z tym, stawka podatku rolnego na rok 2013 będzie wynosiła:
Dla gruntów gospodarstwa rolnego  - 145 zł za 1 ha 
Dla pozostałych gruntów  – 290 zł za 1 ha   

K. Piotrowska-Ryś
Inspektor ds. wymiaru podatków

Nowa infrastruktura 
w Kłaju 
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z kolejnych wyremontowanych dróg. 
Miejscem ostatniej gruntownej modernizacji jest przysiółek Podlas. To 
również kolejna inwestycja wykonana w ramach dotacji ze Skarbu Państwa.

JUSTYNA WALIGÓRA

W tej części Kłaja przybyło 400-metrów nowej nawierzchni. Remont, który objął 

Gratulacje dla karateków
Mistrzowie Świata w Karate Tradycyjnym Rafał Wajda i  Klaudia Mleko oraz 
medaliści  Pucharu Europy Dzieci: Dominika Kmiecik, Wiktoria Zachariasz, 
Bartłomiej Chojnacki, Anna Godyń, Natalia Jach, Karolina Wyporek, Joanna 
Łyżwińska, Grzegorz Glica odebrali gratulacje od przewodniczącej Rady 
Gminy Lucyny Buczek i wójta Zbigniewa Strączka.

JUSTYNA WALIGÓRA

Nasi reprezentanci zostali uhonorowani na forum Rady Gminy 13 listopada. 
Podczas odebrania listów gratulacyjnych młodym zwycięzcom październikowych 
mistrzostw towarzyszyli bliscy.  

Wójt i przewodnicząca Rady Gminy podziękowali medalistom za 
dotychczasowe, spektakularne sukcesy, upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
promocję gminy Kłaj i całego kraju na arenie międzynarodowej.  
– We współczesnym, zabieganym świecie trudno znaleźć chwilę i motywację do 
systematycznych ćwiczeń. Dzięki Pana osobistemu zaangażowaniu, wielu młodych 
ludzi może aktywnie spędzać czas. Jest Pan nieustająco wzorem do naśladowania 
dla młodego pokolenia – podkreślił gospodarz gminy zwracając się do Rafała 
Wajdy.

W imieniu wszystkich mieszkańców gratulujemy zdobycia złotego oraz 
srebrnego medalu podczas XVI Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym. 
Pragniemy podziękować Panu za upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję 
gminy Kłaj i całego kraju na arenie międzynarodowej.

We współczesnym, zabieganym świecie trudno znaleźć chwilę i motywację do 
systematycznych ćwiczeń i uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Dzięki Pana 
osobistemu zaangażowaniu, wielu młodych ludzi może aktywnie spędzać swój 
wolny czas. Pańska praca  przyczynia się  do zauważalnego wzrostu integracji 
społeczeństwa, bo jak wiadomo sport to dziedzina życia, która integruje ludzi bez 
względu na pochodzenie, wykształcenie czy płeć. 

Pańskie osiągnięcia umacniają nas w przekonaniu, że jest Pan nieustająco 
wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. 

Z serca życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji płynącej z pracy na rzecz 
lokalnej społeczności i kolejnych, wielkich sukcesów.

6

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Targowianka” 
serdecznie dziękuje 

Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Targowisko i Radzie Sołeckiej 

za przekazanie 5.000 zł na doposażenie naszego klubu w sprzęt 
sportowy dla dzieci i młodzieży.

Zarząd LKS „Targowianka”

także umocnienie krawędzi jezdni wykonało, wyłonione w przetargu 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Dromost z Bochni. Koszt prac to 
prawie 138,5 tys. zł Na realizację modernizacji pozyskano dotację ze Skarbu 
Państwa z puli przeznaczonej na likwidację skutków zniszczeń w infrastrukturze 
komunalnej wywołanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

– Dzięki pozyskiwanemu wsparciu sukcesywnie unowocześniamy sieć 
lokalnych dróg i znacząco odciążamy w tej dziedzinie samorządowy budżet – 
zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
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Samolot w nowej odsłonie

MIROSŁAW KORTA

Dzięki profesjonalnej renowacji udało się zachować pierwotny wygląd części, jak również 
uzyskać wysokie walory ekspozycyjne. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania wystawy znajdującej się 
w Gminnej Izbie Regionalnej, w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10 do 13. 
Informujemy, że istnieje także możliwość ustalenia indywidualnych godzin zwiedzania 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z kustoszem GIR Panią Krystyną Gierat pod 
nr telefonu: 781 287 141.

Zakończono I etap konserwacji fragmentów zabytkowego samolotu PZL p-11-c, 
znalezionego w kwietniu tego roku na terenie Puszczy Niepołomickiej. Zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, prace zostały wykonane przez Pana Andrzeja 
Habera, konserwatora z Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce. 

RYSZARD CHWIL

Coraz trudniej przychodzi nam ruszanie się z domu. Obawiając 
się przeziębienia, wolny czas spędzamy siedząc na kanapie przed 
telewizorem. Pora definitywnie skończyć z tym! Namów rodzinę 
i zacznij regularnie spacerować, spożywać preparaty ziołowe, 
które wspierają układ odpornościowy, zwiększają produkcję 
i aktywność limfocytów. Posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
uczestniczą w prawidłowym podziale komórek, dodają energii, 
przyczyniają się do poprawy samopoczucia. Ponadto 
wzmacniają, zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia, są 
podstawowym elementem utrzymania właściwego metabolizmu 
energetycznego oraz korzystnie wpływają na funkcjonowanie 
układu nerwowego. Natomiast jesienne spacery mają mnóstwo 
zalet:
- Przyzwyczajają organizm do niższych temperatur i silniejszego 
wiatru, co procentuje lepszą odpornością w okresie zimowym.
- Promienie słoneczne przenikające przez chmury wyzwalają 
w organizmie syntezę witaminy D.
- Ruch na świeżym powietrzu poprawia humor, a dodatkowo 
intensywne kolory jesiennych liści działają energetyzująco 
i dodają sił.
- Podczas spaceru obniża się poziom hormonu stresu, a wzrasta 
poziom endorfin- tzw. hormonów szczęścia. 

Spacer sprzyja dotlenieniu organizmu, przyśpiesza przemianę 
materii, poprawia kondycję i koloryt skóry. Ponadto pozytywnie 
wpływa na krążenie krwi i pracę serca.
Maszerować możesz np. z użyciem kijów nordic walking, które 
angażują aż 90 % mięśni całego ciała. Ten rodzaj ruchu wpływa 
pozytywnie na układ oddechowy i sercowo- naczyniowy, nie 
obciążając stawów i kolan. Pozwala na spalenie 20- 40 % więcej 
kalorii w porównaniu ze zwykłym chodem. Jednak by w pełni 
wykorzystać zalety nordic walking na początek zalecanym jest 

Nie daj się jesiennym 

przeziębieniom

Nie daj się jesiennym 

przeziębieniom
Często ostatnie miesiące roku to jesienna szaruga, padający deszcz, przenikliwy 

wiatr, a także niskie temperatury. Wtedy niezbędne staje się korzystanie 
z suplementów diety wspomagających nasz organizm. 

skorzystanie z porady instruktora, który pomoże szybko 
opanować tę technikę marszu. By spacer nam służył, pamiętajmy 
o kilku podstawowych zasadach:
1. Ubrać się odpowiednio do panującej pogody za oknem
2.  Założyć wygodne obuwie
3. Mieć ze sobą parasol oraz płaszcz przed wiatrem
4. Wzmacniać swój organizm dużą ilością naturalnej witaminy C, 
naturalnymi antyoksydantami jak czosnek, (do 3 miesięcy po 
wykopaniu), cebula.

Staraj się pić dużo herbat ziołowych sporządzonych samemu. 
Przykładem mogą być herbaty z dzikiego bzu, głogu, dzikiej róży, 
jarzębiny, liści maliny, tarniny, wierzbownicy drobnolistnej, 
kwiatu lipy, liści borówki czernicy. Można samemu zrobić wiele 
syropów korzystając z zasobów ogródka lub lasu (syrop: z sosny, 
kaliny, tymianku, czosnku, jarzębiny, bzu czarnego, pigwy i wiele 
innych).

W okresie jesieni należy spożywać jak najwięcej świeżych warzyw 
i owoców kierując się zasadą „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. To 
znane powiedzenie nabiera szczególnej aktualności i jesienią 
i zimą. To idealny czas, aby naturalnymi sposobami zadbać 
o swoją kondycję i wzmocnić odporność organizmu przed 
nadchodzącą jesienią i zimą. 

Te wszystkie działania mają dobroczynny wpływ potwierdzony 
długoletnim doświadczeniem, a ponadto w odróżnieniu od 
substancji chemicznych stosowanych w lekach, bardzo rzadko 
wykazują działania niepożądane, są dobrze tolerowane przez 
organizm i bardzo skuteczne. 

Więcej można się dowiedzieć na wykładach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Kłaju, a także skorzystać z praktycznych porad 
autora artykułu.

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości
Szanowni Podatnicy!

W dniu 13 listopada 2012 r. podczas  XXVI zwyczajnej sesji Rada Gminy 
uchwaliła nowe stawki w podatku od nieruchomości na rok 2013 r. 

Z wyjątkiem stawki od budynków pozostałych (budynki gospodarcze, garaże, 
stodoły), która pozostała na ubiegłorocznym poziomie nastąpił wzrost stawek 
o poziom inflacji.

Poziom stawek od 1 m² powierzchni kształtuje się następująco:
Budynki mieszkalne – 0,67 zł
Budynki zajęte na prowadzoną działalnością gospodarczą – 19,33 zł
Budynki zajęte na działalność kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,13 zł
Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych – 4,35 zł
Budynki pozostałe – 4,69 zł
Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł.
Grunty pod jeziorami – 4,27 zł
Grunty pozostałe – 0,28 zł

Ponadto podczas sesji Rada Gminy postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł (ogłoszonej przez Prezesa GUS) 
do kwoty 58 zł. za 1 q.
W związku z tym, stawka podatku rolnego na rok 2013 będzie wynosiła:
Dla gruntów gospodarstwa rolnego  - 145 zł za 1 ha 
Dla pozostałych gruntów  – 290 zł za 1 ha   

K. Piotrowska-Ryś
Inspektor ds. wymiaru podatków

Nowa infrastruktura 
w Kłaju 
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z kolejnych wyremontowanych dróg. 
Miejscem ostatniej gruntownej modernizacji jest przysiółek Podlas. To 
również kolejna inwestycja wykonana w ramach dotacji ze Skarbu Państwa.

JUSTYNA WALIGÓRA

W tej części Kłaja przybyło 400-metrów nowej nawierzchni. Remont, który objął 

Gratulacje dla karateków
Mistrzowie Świata w Karate Tradycyjnym Rafał Wajda i  Klaudia Mleko oraz 
medaliści  Pucharu Europy Dzieci: Dominika Kmiecik, Wiktoria Zachariasz, 
Bartłomiej Chojnacki, Anna Godyń, Natalia Jach, Karolina Wyporek, Joanna 
Łyżwińska, Grzegorz Glica odebrali gratulacje od przewodniczącej Rady 
Gminy Lucyny Buczek i wójta Zbigniewa Strączka.

JUSTYNA WALIGÓRA

Nasi reprezentanci zostali uhonorowani na forum Rady Gminy 13 listopada. 
Podczas odebrania listów gratulacyjnych młodym zwycięzcom październikowych 
mistrzostw towarzyszyli bliscy.  

Wójt i przewodnicząca Rady Gminy podziękowali medalistom za 
dotychczasowe, spektakularne sukcesy, upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
promocję gminy Kłaj i całego kraju na arenie międzynarodowej.  
– We współczesnym, zabieganym świecie trudno znaleźć chwilę i motywację do 
systematycznych ćwiczeń. Dzięki Pana osobistemu zaangażowaniu, wielu młodych 
ludzi może aktywnie spędzać czas. Jest Pan nieustająco wzorem do naśladowania 
dla młodego pokolenia – podkreślił gospodarz gminy zwracając się do Rafała 
Wajdy.

W imieniu wszystkich mieszkańców gratulujemy zdobycia złotego oraz 
srebrnego medalu podczas XVI Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym. 
Pragniemy podziękować Panu za upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję 
gminy Kłaj i całego kraju na arenie międzynarodowej.

We współczesnym, zabieganym świecie trudno znaleźć chwilę i motywację do 
systematycznych ćwiczeń i uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Dzięki Pana 
osobistemu zaangażowaniu, wielu młodych ludzi może aktywnie spędzać swój 
wolny czas. Pańska praca  przyczynia się  do zauważalnego wzrostu integracji 
społeczeństwa, bo jak wiadomo sport to dziedzina życia, która integruje ludzi bez 
względu na pochodzenie, wykształcenie czy płeć. 

Pańskie osiągnięcia umacniają nas w przekonaniu, że jest Pan nieustająco 
wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. 

Z serca życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji płynącej z pracy na rzecz 
lokalnej społeczności i kolejnych, wielkich sukcesów.
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Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Targowianka” 
serdecznie dziękuje 

Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Targowisko i Radzie Sołeckiej 

za przekazanie 5.000 zł na doposażenie naszego klubu w sprzęt 
sportowy dla dzieci i młodzieży.

Zarząd LKS „Targowianka”

także umocnienie krawędzi jezdni wykonało, wyłonione w przetargu 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Dromost z Bochni. Koszt prac to 
prawie 138,5 tys. zł Na realizację modernizacji pozyskano dotację ze Skarbu 
Państwa z puli przeznaczonej na likwidację skutków zniszczeń w infrastrukturze 
komunalnej wywołanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

– Dzięki pozyskiwanemu wsparciu sukcesywnie unowocześniamy sieć 
lokalnych dróg i znacząco odciążamy w tej dziedzinie samorządowy budżet – 
zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
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PROJEK T Y PRZEDSZKOLE
SAMODZIELNOŚĆ  2012listopad-grudzieńSAMODZIELNOŚĆ listopad-grudzień 2012

Gimnazjalny projekt „Pracuję na swój sukces” zakończony

Od styczniu 2010 r. do grudnia 2012 r. gimnazja w Brzeziu, Kłaju, Szarowie i Targowisku były miejscem realizacji projektu „Pracuję na swój sukces”. 
W programie uczestniczyło 425 uczniów. 

KOORDYNATOR PROJEKTU ELŻBIETA LATOS    

Beneficjenci mogli skorzystać z następujących zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, pedagogiczno-psychologicznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, 
zajęć z informatyki, zajęć aktorskich i doradztwa zawodowego. Dla uczniów z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych były zorganizowane 3-dniowe wyjazdy edukacyjne do: Warszawy – I edycja, 
Puław – II edycja, Wrocławia - III edycja. Uczestnicy zajęć matematyczno-przyrodniczych zwiedzili: Muzeum Inżynierii, Muzeum Zoologiczne, Planetarium w Chorzowie, Muzeum UJ, Planetarium 
UJ, Muzeum AGH i Muzeum Motyli w Bochni.  Uczniowie z bloku informatycznego skorzystali z zajęć w firmie KKI-BCI, Opcom Grupa Eskadra i Polcom. Grupa aktorska uczestniczyła w 6 
spektaklach w Krakowskich Teatrach i Operetce oraz Chorzowskim Teatrze. Wszyscy uczniowie z klas 3 gimnazjum mieli zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zostały zakupione 4 tablice interaktywne oraz bogata baza dydaktyczna. Zajęcia były prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli 
z gimnazjów z Gminy Kłaj. Wszystkie działania zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wyniosła 570 tys. zł. Zajęcia i wyjazdy były 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do rzetelnego i profesjonalnej obsługi projektu  składam serdeczne podziękowania.  

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

Nowy, unijny projekt dla szkół
 
Od września 2012 r. do czerwca 2013 r  we wszystkich szkołach  podstawowych Gminy 
Kłaj,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany będzie projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”, finansowany w całości 
ze środków unijnych.

KOORDYNATOR PROJEKTU KAZIMIERZ SROKA

Założeniem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy wiejskiej, którzy mają ograniczone możliwości uczestnictwa w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych i utrudniony dostęp ośrodków specjalistycznej pomocy. Będzie to 
możliwe dzięki zorganizowaniu w szkołach różnorodnych zajęć dodatkowych organizowanych 
dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi jak i doposażenie szkół w odpowiednie 
pomoce dydaktyczne. Dzięki temu w szkołach zostaną stworzone optymalne warunki dla 
indywidualnego rozwoju dziecka 
w pierwszym etapie edukacji szkolnej.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

7 listopada w Przedszkolu w Dąbrowie 
miało miejsce wielkie wydarzenie. 
Do wspaniałego grona Przedszkolaków 
zostali oficjalnie przyjęci poprzez 
pasowanie nasi milusińscy z grupy 
„Motylków”. 

Na uroczystość najmłodsi Przedszkolacy 
zaprosili oczywiście Panią Dyrektor, swoich 
starszych kolegów i koleżanki 
z Wychowawczyniami oraz wszystkie Panie 
pracujące w Przedszkolu. 
Maluszki przybyły do Przedszkola w tym 
dniu bardzo elegancko ubrane i z wielką 
niecierpliwością oczekiwały na 
zaproszonych gości. Na początku „Motylki” 
próbowały zaczarować wszystkich 
zebranych i przenieść ich w swój magiczny 
świat. Gdy tylko im się to udało rozpoczęły 
swoje przedstawienie. Przywitały 
wszystkich gości piękną rymowanką oraz 
skoczną piosenką. Lisunia i Dianeczka 
opowiedziały, co będzie działo się w ten 
szczególny dla nich dzień. 

JOANNA PIEPRZYCA  

 „Motylki” poprzez ulubione zabawy  
zaprezentowały starszym Przedszkolakom 
swoje umiejętności i  dotychczasowe 
osiągnięcia. Później przyszedł czas 
pasowania miłych chłopców i małych, 
wesołych dziewczynek na Przedszkolaków. 
Każdy maluszek ślubował, że będzie dzielny 
i zawsze uśmiechnięty. Obiecał słuchać 
swojej Pani, zjadać całe śniadanie oraz 
grzecznie się bawić i pilnie uczyć. 
A wszystko po to, żeby swoich kochanych 
Rodziców nigdy nie zasmucić. Po 
ślubowaniu Pani Dyrektor specjalnie 
przygotowanym ogromnym ołówkiem, 
z dumą pasowała każdego przejętego 
maluszka na Przedszkolaka.  
Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych 
dyplomów i upominków dla świeżo 
upieczonych Przedszkolaków. Natomiast 
przybyli na uroczystość goście otrzymali 
specjalnie przygotowaną przez „Motylki” 
słodką niespodziankę.
 Ten piękny a zarazem bardzo ważny dzień 
w życiu naszych najmłodszych 
Przedszkolaków, na pewno długo 
pozostanie w ich pamięci.    

Wielki dzień najmłodszych Przedszkolaków z DąbrowyWielki dzień najmłodszych Przedszkolaków z Dąbrowy

fot. Kinga Wilk

Kraina Baśni 
w Dąbrowie
„Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie 
jak tam chcecie…” ale Przedszkole 
w Dąbrowie 13 listopada zamieniło się 
w krainę baśni. 

Odwiedzili nas więc dzielni rycerze, przepiękne 
wróżki i królewny, Czerwony Kapturek ze 
słodkościami w koszyczku, nie zabrakło także 
Kota w butach ani Smoka Wawelskiego. 
Wspólną zabawę uświetnił swoją obecnością 
Pan Dyrektor GZEAS Kazimierz Sroka, który 
przeczytał wybraną przez dzieci bajkę. Dzieci 
słuchały w skupieniu a po krótkiej rozmowie, 
pochwalił się swoimi umiejętnościami 
wokalnymi.

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi 
za przybycie a Rodzicom za zaangażowanie 
w doborze strojów a tym samym ułatwienie 
jeszcze pełniejszego przeżywania tego jakże 
niezwykłego dnia.

KINGA WILK

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 
społecznej
d) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk 
matematyczno – przyrodniczych i artystycznych.

Celem ww. zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – 
wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i 
rozwojowymi oraz stworzenie uzdolnionym uczniom warunków do działania i odkrywania praw 
otaczającego świata.
W zajęciach organizowanych w ramach projektu weźmie udział 201 uczniów z klas I-III szkół 
podstawowych, w tym: 17 z SP w Brzeziu, 15 z SP w Grodkowicach, 98 z SP w Kłaju, 29 z SP 
w Szarowie i 42 z SP w Targowisku. 

Realizacji celów służyć będą także specjalistyczne wyposażenie i pomoce edukacyjne, które 
otrzymają poszczególne szkoły za łączną kwotę ponad 180 000 zł.  

Młodzi ratownicy 

8 września rozdano nagrody dla najlepszych drużyn wyłonionych w 
konkursie międzyszkolnym programu „Młodzi ratowniczy – zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży z Gminy Kłaj” zorganizowanym przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kłaju. 

Wyniki: grupa I; klasa VI podstawowa – I. 6a Kłaj, II.- 6 Szarów, III.-6 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Brzezie.  Grupa II – klasa I gimnazjalna – I. I a Kłaj, II. I b Kłaj, III. I 
Targowisko. Grupa III – klasa II gimnazjalna - I. II Targowisko, II. II b 
Szarów, III. II b Kłaj.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 
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Gimnazjalny projekt „Pracuję na swój sukces” zakończony

Od styczniu 2010 r. do grudnia 2012 r. gimnazja w Brzeziu, Kłaju, Szarowie i Targowisku były miejscem realizacji projektu „Pracuję na swój sukces”. 
W programie uczestniczyło 425 uczniów. 

KOORDYNATOR PROJEKTU ELŻBIETA LATOS    

Beneficjenci mogli skorzystać z następujących zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, pedagogiczno-psychologicznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, 
zajęć z informatyki, zajęć aktorskich i doradztwa zawodowego. Dla uczniów z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych były zorganizowane 3-dniowe wyjazdy edukacyjne do: Warszawy – I edycja, 
Puław – II edycja, Wrocławia - III edycja. Uczestnicy zajęć matematyczno-przyrodniczych zwiedzili: Muzeum Inżynierii, Muzeum Zoologiczne, Planetarium w Chorzowie, Muzeum UJ, Planetarium 
UJ, Muzeum AGH i Muzeum Motyli w Bochni.  Uczniowie z bloku informatycznego skorzystali z zajęć w firmie KKI-BCI, Opcom Grupa Eskadra i Polcom. Grupa aktorska uczestniczyła w 6 
spektaklach w Krakowskich Teatrach i Operetce oraz Chorzowskim Teatrze. Wszyscy uczniowie z klas 3 gimnazjum mieli zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego.
W ramach projektu zostały zakupione 4 tablice interaktywne oraz bogata baza dydaktyczna. Zajęcia były prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli 
z gimnazjów z Gminy Kłaj. Wszystkie działania zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wyniosła 570 tys. zł. Zajęcia i wyjazdy były 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do rzetelnego i profesjonalnej obsługi projektu  składam serdeczne podziękowania.  

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

Nowy, unijny projekt dla szkół
 
Od września 2012 r. do czerwca 2013 r  we wszystkich szkołach  podstawowych Gminy 
Kłaj,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany będzie projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”, finansowany w całości 
ze środków unijnych.

KOORDYNATOR PROJEKTU KAZIMIERZ SROKA

Założeniem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy wiejskiej, którzy mają ograniczone możliwości uczestnictwa w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych i utrudniony dostęp ośrodków specjalistycznej pomocy. Będzie to 
możliwe dzięki zorganizowaniu w szkołach różnorodnych zajęć dodatkowych organizowanych 
dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi jak i doposażenie szkół w odpowiednie 
pomoce dydaktyczne. Dzięki temu w szkołach zostaną stworzone optymalne warunki dla 
indywidualnego rozwoju dziecka 
w pierwszym etapie edukacji szkolnej.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

7 listopada w Przedszkolu w Dąbrowie 
miało miejsce wielkie wydarzenie. 
Do wspaniałego grona Przedszkolaków 
zostali oficjalnie przyjęci poprzez 
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niecierpliwością oczekiwały na 
zaproszonych gości. Na początku „Motylki” 
próbowały zaczarować wszystkich 
zebranych i przenieść ich w swój magiczny 
świat. Gdy tylko im się to udało rozpoczęły 
swoje przedstawienie. Przywitały 
wszystkich gości piękną rymowanką oraz 
skoczną piosenką. Lisunia i Dianeczka 
opowiedziały, co będzie działo się w ten 
szczególny dla nich dzień. 

JOANNA PIEPRZYCA  
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wesołych dziewczynek na Przedszkolaków. 
Każdy maluszek ślubował, że będzie dzielny 
i zawsze uśmiechnięty. Obiecał słuchać 
swojej Pani, zjadać całe śniadanie oraz 
grzecznie się bawić i pilnie uczyć. 
A wszystko po to, żeby swoich kochanych 
Rodziców nigdy nie zasmucić. Po 
ślubowaniu Pani Dyrektor specjalnie 
przygotowanym ogromnym ołówkiem, 
z dumą pasowała każdego przejętego 
maluszka na Przedszkolaka.  
Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych 
dyplomów i upominków dla świeżo 
upieczonych Przedszkolaków. Natomiast 
przybyli na uroczystość goście otrzymali 
specjalnie przygotowaną przez „Motylki” 
słodką niespodziankę.
 Ten piękny a zarazem bardzo ważny dzień 
w życiu naszych najmłodszych 
Przedszkolaków, na pewno długo 
pozostanie w ich pamięci.    

Wielki dzień najmłodszych Przedszkolaków z DąbrowyWielki dzień najmłodszych Przedszkolaków z Dąbrowy

fot. Kinga Wilk

Kraina Baśni 
w Dąbrowie
„Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie 
jak tam chcecie…” ale Przedszkole 
w Dąbrowie 13 listopada zamieniło się 
w krainę baśni. 

Odwiedzili nas więc dzielni rycerze, przepiękne 
wróżki i królewny, Czerwony Kapturek ze 
słodkościami w koszyczku, nie zabrakło także 
Kota w butach ani Smoka Wawelskiego. 
Wspólną zabawę uświetnił swoją obecnością 
Pan Dyrektor GZEAS Kazimierz Sroka, który 
przeczytał wybraną przez dzieci bajkę. Dzieci 
słuchały w skupieniu a po krótkiej rozmowie, 
pochwalił się swoimi umiejętnościami 
wokalnymi.

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi 
za przybycie a Rodzicom za zaangażowanie 
w doborze strojów a tym samym ułatwienie 
jeszcze pełniejszego przeżywania tego jakże 
niezwykłego dnia.

KINGA WILK

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 
społecznej
d) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk 
matematyczno – przyrodniczych i artystycznych.

Celem ww. zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – 
wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i 
rozwojowymi oraz stworzenie uzdolnionym uczniom warunków do działania i odkrywania praw 
otaczającego świata.
W zajęciach organizowanych w ramach projektu weźmie udział 201 uczniów z klas I-III szkół 
podstawowych, w tym: 17 z SP w Brzeziu, 15 z SP w Grodkowicach, 98 z SP w Kłaju, 29 z SP 
w Szarowie i 42 z SP w Targowisku. 

Realizacji celów służyć będą także specjalistyczne wyposażenie i pomoce edukacyjne, które 
otrzymają poszczególne szkoły za łączną kwotę ponad 180 000 zł.  

Młodzi ratownicy 

8 września rozdano nagrody dla najlepszych drużyn wyłonionych w 
konkursie międzyszkolnym programu „Młodzi ratowniczy – zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży z Gminy Kłaj” zorganizowanym przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kłaju. 

Wyniki: grupa I; klasa VI podstawowa – I. 6a Kłaj, II.- 6 Szarów, III.-6 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Brzezie.  Grupa II – klasa I gimnazjalna – I. I a Kłaj, II. I b Kłaj, III. I 
Targowisko. Grupa III – klasa II gimnazjalna - I. II Targowisko, II. II b 
Szarów, III. II b Kłaj.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 
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Z przedszkolaka robimy 
pierwszaka
Ten dzień, tę magiczną chwilę na pewno zapamiętają wszyscy 
pierwszoklasiści, ich wzruszeni rodzice i wychowawcy. 25 października 
32 uczniów złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów  Szkoły 
Podstawowej w Kłaju.

JUSTYNA WALIGÓRA

Główni bohaterowie tego jedynego w swoim rodzaju dnia pod opieką 
wychowawczyń, pani Beaty Pagacz i  pani Bożeny Kołodziej przygotowali 
radosny program artystyczny. Piękne stroje i urok młodych wykonawców 
połączone z sympatyczną prezentacją umiejętności recytatorskich 
i wokalnych wywołały aplauz publiczności. 

Każdy pierwszak został uroczyście pasowany przez dyrektor ZSO Lucynę 
Dudziak. Gigantyczny, czerwono-biały ołówek też miał w tym swoją, dobrze 
już znaną rolę. Sukcesów i samych radości w szkolnych murach życzyli 
"prawdziwym uczniom, nie żadnym maluchom" także koleżanki i koledzy 
z klas starszych oraz przedstawicielka rodziców Elżbieta Latos.

Ib ma swój blog!
Wraz z początkiem roku szkolnego wszyscy zainteresowani tym, 
co dzieje się i co robią pierwszaki z Ib w Kłaju mogą dowiedzieć się 
z blogu tej klasy.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Oryginalną formę komunikacji a jednocześnie klasowej kroniki 
zapoczątkowała wychowawczyni Ib Bożena Kołodziej. – Najpierw 
kronika miała mieć charakter dokumentalny. Teraz pełni także funkcję 
komunikacyjną na linii wychowawca – rodzice – stwierdza autorka 
bloga. Serwis odwiedzają osoby z różnych części Polski. Za jego 
pośrednictwem nawiązano także współpracę z klasą partnerską. 
– Na razie kontaktujemy się wirtualnie ale być może uda zorganizować 
się spotkanie obu klas – dodaje Bożena Kołodziej.

Adres blogu:
http://klaj-klasab.blogspot.com/ 

Startuje Uniwersytet Dzieci
81 uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Kłaju 
uroczyście rozpoczęło swoją naukową przygodę jako studenci 
Uniwersytetu Dzieci. Innowacyjny program edukacyjny prowadzony jest 
we współpracy z pierwszym i zarazem największym Uniwersytetem 
Dzieci w Polsce. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Jednocześnie jak zaznacza dyrektor Uniwersytetu Natalia Iwan Kłaj jest 
pierwszą wiejską gminą, która w ramach Uniwersytetu Dzieci realizuje ofertę 
edukacyjną z tak dużą liczbą dzieci, mocnym zaangażowaniem władz, grona 
pedagogicznego i rodziców. 
A Uniwersytet dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach
 i warsztatach akademickich ale przystosowana do możliwości percepcyjnych 
i poznawczych naszych najmłodszych.
Misją Uniwersytetu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie 
wykraczającym poza tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im 

Sukcesy uczennic 
gimnazjum z Kłaja
Podczas IV Małopolskich Mistrzostw w Łamigłówkach Logicznych 
w Krakowie reprezentacja ZSO w Kłaju: Emilia Majerz, Ewelina Mięso, 
Patrycja Kubas i Julia Wojas w starciu z 40 drużynami z całej 
Małopolski zdobyła wysokie V miejsce.

LUCYNA DUDZIAK

Nieco wcześniej, bo 14 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 102 
w Krakowie odbył się finał konkursu „Wyobraźnia na drodze to życie”. 
Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodych użytkowników 
dróg z zakresu bezpieczeństwa i pomocy w dostrzeganiu licznych 
problemów z tym związanych. Uczniowie gimnazjum przygotowywali 
prace w kategoriach: hasło reklamujące bezpieczeństwo i wiersz. Komisja 
konkursowa przyznała 2 nagrody. Jedną z nich otrzymała uczennica 
naszego gimnazjum- Zuzanna Kaczmarczyk za wiersz „Chłopięca 
przestroga”.

Opiekunką wszystkich laureatek była p. Małgorzata Świętek.

odkrywania własnych pasji. Wykładowcy przekonują, że nauka umożliwia 
współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw. Zajęcia 
ukierunkowane są na  doświadczalne poznawanie nauki, wyzwalanie 
kreatywnego i twórczego myślenia. 
–
 Udział w zajęciach edukacyjnych jest dofinansowany przez gminę na 
poziomie 2/3 ogólnego kosztu – mówi wójt Zbigniew Strączek. 
W uroczystej inauguracji Uniwersytetu Dzieci w kłajowskiej szkole wzięli 
udział inicjatorzy tego przedsięwzięcia poseł Elżbieta Achinger i wójt 
Zbigniew Strączek. Obydwoje w swoich wystąpieniach podkreślili, że 
Uniwersytet jest formą edukacji, która wyzwala w młodych ludziach 
niesamowitą chęć i pasję odkrywania świata. Jest również fantastycznym 
elementem współpracy wielu środowisk przekładającym się na nowe 
możliwości nauczania. 
Film z inauguracji oraz więcej informacji na www.klaj.pl w zakładce 
Uniwersytet dzieci.

W całej gminie szkolna rodzina powiększyła się o 103 uczniów klas pierwszych. 
W stosunku do roku poprzedniego to mniej o 11 osób.

11
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już znaną rolę. Sukcesów i samych radości w szkolnych murach życzyli 
"prawdziwym uczniom, nie żadnym maluchom" także koleżanki i koledzy 
z klas starszych oraz przedstawicielka rodziców Elżbieta Latos.

Ib ma swój blog!
Wraz z początkiem roku szkolnego wszyscy zainteresowani tym, 
co dzieje się i co robią pierwszaki z Ib w Kłaju mogą dowiedzieć się 
z blogu tej klasy.  

JUSTYNA WALIGÓRA

Oryginalną formę komunikacji a jednocześnie klasowej kroniki 
zapoczątkowała wychowawczyni Ib Bożena Kołodziej. – Najpierw 
kronika miała mieć charakter dokumentalny. Teraz pełni także funkcję 
komunikacyjną na linii wychowawca – rodzice – stwierdza autorka 
bloga. Serwis odwiedzają osoby z różnych części Polski. Za jego 
pośrednictwem nawiązano także współpracę z klasą partnerską. 
– Na razie kontaktujemy się wirtualnie ale być może uda zorganizować 
się spotkanie obu klas – dodaje Bożena Kołodziej.

Adres blogu:
http://klaj-klasab.blogspot.com/ 

Startuje Uniwersytet Dzieci
81 uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Kłaju 
uroczyście rozpoczęło swoją naukową przygodę jako studenci 
Uniwersytetu Dzieci. Innowacyjny program edukacyjny prowadzony jest 
we współpracy z pierwszym i zarazem największym Uniwersytetem 
Dzieci w Polsce. 

JUSTYNA WALIGÓRA

Jednocześnie jak zaznacza dyrektor Uniwersytetu Natalia Iwan Kłaj jest 
pierwszą wiejską gminą, która w ramach Uniwersytetu Dzieci realizuje ofertę 
edukacyjną z tak dużą liczbą dzieci, mocnym zaangażowaniem władz, grona 
pedagogicznego i rodziców. 
A Uniwersytet dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach
 i warsztatach akademickich ale przystosowana do możliwości percepcyjnych 
i poznawczych naszych najmłodszych.
Misją Uniwersytetu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie 
wykraczającym poza tradycyjne nauczanie szkolne, umożliwienie im 

Sukcesy uczennic 
gimnazjum z Kłaja
Podczas IV Małopolskich Mistrzostw w Łamigłówkach Logicznych 
w Krakowie reprezentacja ZSO w Kłaju: Emilia Majerz, Ewelina Mięso, 
Patrycja Kubas i Julia Wojas w starciu z 40 drużynami z całej 
Małopolski zdobyła wysokie V miejsce.

LUCYNA DUDZIAK

Nieco wcześniej, bo 14 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 102 
w Krakowie odbył się finał konkursu „Wyobraźnia na drodze to życie”. 
Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodych użytkowników 
dróg z zakresu bezpieczeństwa i pomocy w dostrzeganiu licznych 
problemów z tym związanych. Uczniowie gimnazjum przygotowywali 
prace w kategoriach: hasło reklamujące bezpieczeństwo i wiersz. Komisja 
konkursowa przyznała 2 nagrody. Jedną z nich otrzymała uczennica 
naszego gimnazjum- Zuzanna Kaczmarczyk za wiersz „Chłopięca 
przestroga”.

Opiekunką wszystkich laureatek była p. Małgorzata Świętek.

odkrywania własnych pasji. Wykładowcy przekonują, że nauka umożliwia 
współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw. Zajęcia 
ukierunkowane są na  doświadczalne poznawanie nauki, wyzwalanie 
kreatywnego i twórczego myślenia. 
–
 Udział w zajęciach edukacyjnych jest dofinansowany przez gminę na 
poziomie 2/3 ogólnego kosztu – mówi wójt Zbigniew Strączek. 
W uroczystej inauguracji Uniwersytetu Dzieci w kłajowskiej szkole wzięli 
udział inicjatorzy tego przedsięwzięcia poseł Elżbieta Achinger i wójt 
Zbigniew Strączek. Obydwoje w swoich wystąpieniach podkreślili, że 
Uniwersytet jest formą edukacji, która wyzwala w młodych ludziach 
niesamowitą chęć i pasję odkrywania świata. Jest również fantastycznym 
elementem współpracy wielu środowisk przekładającym się na nowe 
możliwości nauczania. 
Film z inauguracji oraz więcej informacji na www.klaj.pl w zakładce 
Uniwersytet dzieci.

W całej gminie szkolna rodzina powiększyła się o 103 uczniów klas pierwszych. 
W stosunku do roku poprzedniego to mniej o 11 osób.
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Jacek Hugo-Bader 
„korespondent 
z Polszy”
26 października w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbyło się 
spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem, polskim dziennikarzem i 
reportażystą, specjalizującym się w reportażach z Rosji. 

ANETA STRACH

Zanim trafił do Gazety Wyborczej dla chleba i przyjemności pracował m.in. 
jako wagowy w punkcie skupu trzody chlewnej, socjoterapeuta w poradni 
małżeńskiej, ładowacz na kolei. Jacek Hugo-Bader uwielbia Rosję i kraje 
byłego Sojuza. Na rowerze pokonał całą Azję Środkową, pustynię Gobi, Chiny, 
Tybet a jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. W swoich książkach przedstawia 
Rosję taką jaka jest naprawdę. Kraj opisany przez dziennikarza to miejsce 
pełne alkoholików, narkomanów i ludzi, którym brakuje nawet kawałka 
chleba. Podczas piątkowego spotkania z podróżnikiem można było 
wysłuchać opowieści o początkach prywatyzacji w Rosji, rosyjskich kobietach, 
pełnych poświęceń, wyprawie na najstraszniejszą wyspę Archipelagu Gułag 
zwaną Biegunem Okrucieństwa, o bogactwie i dumie Rosjan. Autor bardzo 
szybko nawiązał kontakt z publicznością a swoją energiczną postawą 
i zabawnymi anegdotami nadał spotkaniu przyjacielski wymiar. Rozdając 
autografy dziennikarz wklejał do książek pieczątkę z exlibrisem z mottem 
zapożyczonym od Apaczów „zawsze jest jakieś dalej”. 

Spotkanie odbyło się dzięki środkom finansowym Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

Duet doskonały – harfa i skrzypce

Muzyka w Pałacu 
Żeleńskich 
W Grodkowicach odbył się ostatni w tym roku koncert z cyklu „Muzyka w 
Pałacu Żeleńskich”. Organizatorami wydarzenia współfinansowanego 
przez gminę Kłaj i odbywającego pod honorowym patronatem wójta 
Zbigniewa Strączka są Marta 
i Ireneusz Trybulcowie.

JUSTYNA WALIGÓRA

Tym razem przed grodkowicką publicznością wystąpił duet instrumentalny - 
„DUO CONCERTANTE”. Znakomici muzycy ELŻBIETA BAKLARZ – harfa i MACIEJ 
LULEK – skrzypce z kunsztem i precyzją wykonali oryginalne kompozycje 
stworzone właśnie na te dwa instrumenty. Doskonałe współbrzmienie harfy 
i skrzypiec podziwiano w kompozycjach z XIX i XX wieku C. Saint-Saens, 
P. Mascani, J. Massenet.

Maciej Lulek jest koncertmistrzem słynnej krakowskiej orkiestry 
„Sinfonietta Cracovia” koncertującej w wielu miejscach na świecie. 
To również zdobywca m.in. II nagrody na V Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie w kategorii trio. Muzyk 
wykładał także  na University of Suwon – Korea Płd, gdzie prowadził klasę 
skrzypiec i orkiestrę kameralną.

Elżbieta Baklarz to znana polska harfistka. – Harfa to moja 
największapasja i całe życie- stwierdza. Na scenie występowała 
z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej,  jak: Placido 
Domingo, Ute Lemper, Maxim Vengerov, Jon Lord i wieloma innymi.

Jako duet swoje muzyczne opowieści koncentrują głównie na dziełach 
kompozytorów uznanych powszechnie za ikony różnych stylów muzycznych.

W drugiej odsłonie wieczoru dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni Jan Flasza w wykładzie zatytułowanym „Po obu stronach Raby. 
Dzieje i krajobraz kulturowy pogranicza bocheńsko-wielickiego” przedstawił 
interesujące materiały archiwalne i fotografie dotyczące tego fragmentu 
dawnej Ziemi Bocheńskiej.

Przypomnijmy podczas tegorocznego cyklu wieczorów artystycznych 
w Grodkowicach gościliśmy m.in. takich artystów jak: Stefanie True, Mateusz 
Kowalski, Patrycja Domagalska, Jerzy Zelnik, Witold Wrona, Elżbieta 
Konopczak, Ada Bujak, Justyna Krus, Dmytro Hubjak, Krzysztof Górecki. 
Koncertom towarzyszyły różnego rodzaju literackie prezentacje i wystawy, 
w tym pastelowych rysunków rodzimego artysty Mirosława Orzechowskiego. 

Młodzież 
Targowiska
czyta „Pana 
Tadeusza” !
W Domu Kultury w Targowisku młodzież 
ZSO w Targowisku przystąpiła do 
czytania wybranych fragmentów „Pana 
Tadeusza". Pomysł włączenia się 
w ogólnopolską akcję „Narodowego 
czytania Pana Tadeusza" zrodził się 
wśród członków Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Targowisko. 

IWONA SOBAS
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TARGOWISKU

Spotkanie rozpoczęła prezes 
stowarzyszenia Anna Wójtowicz. Przywitała 
gości oraz przybliżyła epopeję i biografię 
Adama Mickiewicza. Następnie Mirosław 
Orzechowski przedstawił artystów.
Dziesięcioro młodych ludzi pod kierunkiem 
Mirosława Orzechowskiego- głównego 
reżysera oraz Teresy Adamkiewicz i Anny 
Podwyszyńskiej przez kilka tygodni 
wytrwale ćwiczyło czytanie, niełatwego 
przecież tekstu.

Popisy recytatorskie rozpoczął gość 
honorowy- pan Jerzy Franciszek Michalak- 
wybitny scenograf teatralny. W jego 
interpretacji usłyszeliśmy „Inwokację". Nasi 
uczniowie: Wojciech Golarz, Patryk Klima, 
Magdalena Kowalska, Natalia Kożuch, 
Bartosz Szar, Marta Szar, Marlena Świętek 
i Oliwia Świętek oraz absolwenci Kinga 
Gruszecka i Łukasz Kuczaj rewelacyjnie 
zaprezentowali wybrane fragmenty epopei.
Młodzi wykonawcy dostarczyli słuchaczom 
wielu emocji i wzruszeń. Ciekawie dobrane 
fragmenty poematu przemówiły do 
wyobraźni licznie zgromadzonej młodzieży 

Niepełnosprawni 
Artyści
Już po raz drugi sala widowiskowa przy 
Urzędzie Gminy Kłaj stała się miejscem 
artystycznych prezentacji i integracji 
podopiecznych domów środowiskowych 
z kilku powiatów. Jedyny tego typu 
projekt w regionie, dofinansowany przez 
starostwo wielickie realizuje 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
z Brzezia.

JUSTYNA WALIGÓRA

Radość, wzruszenie, poczucie szczęścia – 
takie emocje towarzyszyły 
niepełnosprawnym uczestnikom 
występującym w Mini Playback Show. 
Artystyczne wydarzenie  bezsprzecznie 
aktywizuje podopiecznych oraz sprzyja ich 
integracji.  Występ na scenie przed liczną 
publicznością wzmacnia w nich wiarę 
w swoje siły i możliwość realizacji własnych 
pasji. - W związku z wyśmienitą zabawą jaka 
odbyła się w zeszłym roku postanowiliśmy 
zaprosić szersze grono osób, które mogą 
zaprezentować swoje show. I tak w tym roku 
gościliśmy reprezentacje Środowiskowych 
Domów Samopomocy z: Brzezia, 
Tomaszkowic, Niepołomic, Zagórzan a także 
osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Łapanowa oraz Konar. Występy odbyły się 
w dwóch kategoriach: solowej i zespołowej. 
Szczególnie dziękuję Danucie Majchrowskiej 
za współprowadzenie imprezy – relacjonuje 
Kamila Bączkowska z ŚDS w Brzeziu.
Trudne zadanie -  oceny wykonawców - 
przypadło jury w składzie:  prezes 
Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” Janina 
Pucharska, pełnomocnik starosty ds. 

szkolnej, a dorosłej części publiczności 
pozwoliły odkryć na nowo piękno 
i bogactwo uczuć „Pana Tadeusza”. 

Zaangażowanie młodzieży docenili 
organizatorzy akcji i podziękowali im, 
wręczając egzemplarze „Pana Tadeusza”. 

Cieszymy się że tak wielu uczniów 
naszej szkoły odpowiedziało na zaproszenie 
i przybyło do WDK-u, aby poznać i być może 
pokochać "Pana Tadeusza". 

Gratulujemy organizatorom, uczniom 
i rodzicom!

Fot. Oliwia Bieda

społecznych Aleksandra Ślusarek oraz 
przedstawicielka Gminnej Biblioteki 
Publicznej Lucyna Świętek.

Oto laureaci konkursu: I - Izabela Tuleja, II - 
Zofia Szybińska, III - Lucyna Toporska. W 
kategorii zespołowej: I - Anna Mosiej, Aneta 
Iwan, Jerzy Jagła, Marcin Ziobro oraz 
Grzegorz Kucharski, II - Iwona Godzik, 
Barbara Grabowska, Krzysztof Gołąbek, 
Adam Suski, Tomasz Urban, III - Zyta Pilch, 
Zofia Pilch, Paulina Grobelna, Monika 
Pucharska, Danuta Majchrowska.

Olimpijczycy 
z Brzezia
II Małopolska Olimpiada Umiejętności 
Zawodowych Osób Niepełnosprawnych 
odbyła się w Poroninie. Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Brzezia 
reprezentowała 6-osobowa grupa. 

MONIKA RUCHLEWICZ

W sumie około 200 osób niepełnosprawnych 
z całej Małopolski współzawodniczyło w 8 
konkurencjach. Uczestnicy nie tylko mogli 
bawić się i integrować ale przede wszystkim 
mogli pochwalić się swoimi talentami. 

Prace uczestników z Domu Środowiskowego 
z Brzezia zostały docenione przez jury i nasi 
podopieczni wrócili aż z trzema pucharami – 
I miejsce w kategorii stolarstwo – Marcin 
Ziobro, II miejsce w kategorii krawiectwo 
– Józefa Korbut, II miejsce w kategorii haft 
– Zofia Szybińska. 

Wykonane przez nich prace odznaczały się 
nie tylko starannością ale przede wszystkim 
były oryginalne i ciekawe. 

Fot. M.Korta
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Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2012 r. 
Urząd Gminy Kłaj w tym zamiejscowy Wydział Budownictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Wieliczce będą nieczynne. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju 
serdecznie dziękuje Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju 

za pomoc w organizacji odprawy dla Prezesów i Naczelników OSP 
z terenu Powiatu Wielickiego w dniu  27.10.2012 r.

Za Zarząd 
Prezes Dariusz Pilch 
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Podwyszyńskiej przez kilka tygodni 
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Popisy recytatorskie rozpoczął gość 
honorowy- pan Jerzy Franciszek Michalak- 
wybitny scenograf teatralny. W jego 
interpretacji usłyszeliśmy „Inwokację". Nasi 
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Niepełnosprawni 
Artyści
Już po raz drugi sala widowiskowa przy 
Urzędzie Gminy Kłaj stała się miejscem 
artystycznych prezentacji i integracji 
podopiecznych domów środowiskowych 
z kilku powiatów. Jedyny tego typu 
projekt w regionie, dofinansowany przez 
starostwo wielickie realizuje 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
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JUSTYNA WALIGÓRA

Radość, wzruszenie, poczucie szczęścia – 
takie emocje towarzyszyły 
niepełnosprawnym uczestnikom 
występującym w Mini Playback Show. 
Artystyczne wydarzenie  bezsprzecznie 
aktywizuje podopiecznych oraz sprzyja ich 
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publicznością wzmacnia w nich wiarę 
w swoje siły i możliwość realizacji własnych 
pasji. - W związku z wyśmienitą zabawą jaka 
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zaprosić szersze grono osób, które mogą 
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Domów Samopomocy z: Brzezia, 
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osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
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Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” Janina 
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szkolnej, a dorosłej części publiczności 
pozwoliły odkryć na nowo piękno 
i bogactwo uczuć „Pana Tadeusza”. 

Zaangażowanie młodzieży docenili 
organizatorzy akcji i podziękowali im, 
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Cieszymy się że tak wielu uczniów 
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Gratulujemy organizatorom, uczniom 
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Fot. Oliwia Bieda

społecznych Aleksandra Ślusarek oraz 
przedstawicielka Gminnej Biblioteki 
Publicznej Lucyna Świętek.

Oto laureaci konkursu: I - Izabela Tuleja, II - 
Zofia Szybińska, III - Lucyna Toporska. W 
kategorii zespołowej: I - Anna Mosiej, Aneta 
Iwan, Jerzy Jagła, Marcin Ziobro oraz 
Grzegorz Kucharski, II - Iwona Godzik, 
Barbara Grabowska, Krzysztof Gołąbek, 
Adam Suski, Tomasz Urban, III - Zyta Pilch, 
Zofia Pilch, Paulina Grobelna, Monika 
Pucharska, Danuta Majchrowska.

Olimpijczycy 
z Brzezia
II Małopolska Olimpiada Umiejętności 
Zawodowych Osób Niepełnosprawnych 
odbyła się w Poroninie. Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Brzezia 
reprezentowała 6-osobowa grupa. 

MONIKA RUCHLEWICZ

W sumie około 200 osób niepełnosprawnych 
z całej Małopolski współzawodniczyło w 8 
konkurencjach. Uczestnicy nie tylko mogli 
bawić się i integrować ale przede wszystkim 
mogli pochwalić się swoimi talentami. 

Prace uczestników z Domu Środowiskowego 
z Brzezia zostały docenione przez jury i nasi 
podopieczni wrócili aż z trzema pucharami – 
I miejsce w kategorii stolarstwo – Marcin 
Ziobro, II miejsce w kategorii krawiectwo 
– Józefa Korbut, II miejsce w kategorii haft 
– Zofia Szybińska. 

Wykonane przez nich prace odznaczały się 
nie tylko starannością ale przede wszystkim 
były oryginalne i ciekawe. 

Fot. M.Korta
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Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2012 r. 
Urząd Gminy Kłaj w tym zamiejscowy Wydział Budownictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Wieliczce będą nieczynne. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju 
serdecznie dziękuje Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju 

za pomoc w organizacji odprawy dla Prezesów i Naczelników OSP 
z terenu Powiatu Wielickiego w dniu  27.10.2012 r.

Za Zarząd 
Prezes Dariusz Pilch 



Zapraszamy na 
gimnastykę!
Już drugi rok w Domu Kultury 
w Dąbrowie odbywają się zajęcia 
z gimnastyki. W zajęciach biorą udział nie 
tylko młode panie, ale też panie w wieku 
50+. 

BOŻENA MULARCZYK

Zajęcia cieszą się coraz większym 
powodzeniem. Cotygodniowa gimnastyka 
służy nie tylko podniesieniu sprawności 
fizycznej – daje impuls do własnej 
aktywności oraz poprawia nastrój. Większość 
pań uczestniczących w gimnastyce uprawia 
też codzienny trekking. 
Zajęcia poprawiają samopoczucie i dają 
dużo radości uczestniczkom ze wspólnie 
wykonywanych ćwiczeń. Zapraszamy na 
gimnastykę w każdy poniedziałek o godzinie 
18,oo.

Rozśpiewany 
Dzień Seniora
Radość, śmiech i zabawa jak za młodu – 
tak odbył się Dzień Seniora w Kłaju. 
Organizatorem było Koło Emerytów 
i Rencistów z Kłaja.

MIROSŁAW KORTA

W kuluarach Sali Widowiskowej  uczestnicy 
imprezy przenieśli nas w magiczny świat 
granego na żywo spektaklu. Weseli seniorzy 
w duchu artystycznych impresji przedstawili 
na scenie śmiałe widowisko. 
Zaprezentowane skecze kabaretowe, 
pokazujące w krzywym zwierciadle relacje 
damsko – męskie trafiły wprost do serc 
publiczności. Na doskonałą grę aktorską 
naszych seniorów oraz pierwszorzędną 
charakteryzację publiczność reagowała 
spontanicznym aplauzem. Imprezę uświetnił 
także chór Gaudium, który za swój występ, 
wobec bisu publiczności nie pozostał dłużny, 
ponownie prezentując swoje możliwości 
wokalne. Wśród przybyłych gości do wiwatu 
przyłączył się także Zbigniew Strączek, 
dziękując seniorom za ogrom pracy oraz 
zajmujące widowisko. My także podpisujemy 
się pod gratulacjami. 

SPORT 55+
SAMODZIELNOŚĆ  2012listopad-grudzieńSAMODZIELNOŚĆ listopad-grudzień 2012

VIII Halowy Turniej 
o Puchar Niepodległości 
11 listopada na hali sportowej w Kłaju rozegrano VII halowy turniej 
piłkarski trampkarzy o puchar niepodległości. Turniej stanowił jedną 
z imprez organizowanych w naszej Gminie dla uczczenia 94 rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

JERZY CZUBAK 

W imprezie tej udział wzięli zawodnicy KS „Wieczysta” Kraków, KS 
„Targowianka” Targowisko, KS „Płaszowianka” oraz gospodarze turnieju „Wolni” 
Kłaj. Impreza była równie udana jak w latach poprzednich. Uczestnicy turnieju 

walczyli o okazały puchar przechodni oraz o trofea drużynowe i indywidualne. 
Po rozegraniu pierwszych trzech meczy okazało się, że w turnieju liczą się już 
tylko dwie drużyny: Płaszowianka i Wieczysta Kraków, które nie doznały 
porażki i o zwycięstwie w całym turnieju zadecyduje rywalizacja pomiędzy 
tymi drużynami. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w czwartym meczu 
turnieju, w którym pewnie zwyciężyła drużyna Wieczystej Kraków 5:1. 
W ostatnim meczu turnieju na parkiet wyszły drużyny Wieczystej i Wolni Kłaj 
rywalizacja pomiędzy tymi drużynami mogła jeszcze zmienić kolejność 
w końcowym układzie tabeli ale rewelacyjnie spisująca się drużyna Wieczystej 
nie dała sobie wyrwać zwycięstwa pewnie wygrywając z Wolnymi 10 : 0. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Filip Jachura KS „Wieczysta”, 
najlepszym strzelcem turnieju Borys Słuszniak z „Płaszowianki” Kraków 
a najlepszym zawodnikiem turnieju Jakub Tracz z KS Wieczysta . 

Turniej trampkarzy został zorganizowany przy wsparciu finansowy 
Spółdzielni Handlowo- Usługowej Samopomoc Chłopska w Kłaju oraz 
środków własnych Klubu Wolni Kłaj.
Turniej sędziował społecznie pan Jacek Tylek z PPN Wieliczka

Skład drużyny trampkarzy Wolni Kłaj:
Włodarczyk Damian, Szczudło Mateusz, Dziedzic Krystian, 
Fortuna Daniel, Brózda Dominik, Piwowar Kacper, Więsek 
Bartosz, Konieczny Michał, Kurpiński Adrian, Włodarczyk Michał, 
Tyczka Michał, Jankowski Marcin . Trener Wojciech Olearczyk.

Tabela Turnieju

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Stosunek bramek

1.
2.
3.
4.

„Wieczysta”
„Płaszowianka”
„Wolnik Kłaj”
„Targowianka”

9
6
3
0

21:1
13:8
6:16
0:15

Sprinter pojedzie na Mistrzostwa Polski
Na  hali sportowej ZSO w Kłaju odbył się turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Futsalu. Sprinter Kłaj w pokonanym polu 
pozostawił tak uznane drużyny na arenie ogólnopolskiej jak Wisła Kraków, czy Gwiazda Ruda Śląska. 

Komentuje Rafał Czaja:
W pierwszej kolejności chciałbym podziękować zawodnikom, bo to ich wielki sukces znaleźć się w doborowej stawce 16 zespołów w białostockim finale. 
Nie udałoby się zrealizować zamierzonego celu bez ludzi, którzy byli odpowiedzialni za organizację zawodów. I tu słowa uznania należą się Zarządowi UKS 
Sprinter Kłaj z prezesem Wojciechem Wilkiem na czele, dyrekcji szkoły oraz panu Mariuszowi Buczkowi, który charytatywnie zadbał o medyczne 
zabezpieczenie imprezy. Szczególnie dziękuję również kapitanowi drużyny Łukaszowi Piechowi, który od dwóch lat nie opuścił żadnego treningu i meczu, 
w dniu zawodów grał z temperaturą, a mimo to był głównym filarem defensywy oraz  panu Czesławie Zarębie, bez którego ten klub po prostu by nie 
istniał, gdyż to on jest jego założycielem. 

Awans wywalczyli: Łukasz Piech (kapitan drużyny), Filip Romański, Jan Kuśnierz, Jędrzej Wiktorowicz, Łukasz Fasuga, Dawid Litewka, Sebastian Leszczak (król 
strzelców turnieju, 7 bramek), Mateusz Data, Kamil Kolanowski, oraz Rafał Czaja – trener, Bartłomiej Kolarz – kierownik drużyny i Jakub Buczek – masażysta.

LP. Drużyna Mecze Punkty

1.
2.
3.
4.
5.

UKS Sprinter Kłaj
Gwiazda Ruda Śląska
Wisła Krakbet Kraków
AZS UMCS Lublin
GKS Futsal Tychy

4
4
4
4
4

16:4
15:6
9:17
6:13
9:15

Bramki

10
8
4
3
3

Ferie 2013 
z angielskim!

dzieci w wieku 5 -10 lat, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Grodkowicach 
(Gmina Kłaj) w dniach 14-18 stycznia 2013 r. w godz. 9:00 – 12:00 lub 12:30 – 15:30.

Cena już od 150,- PLN
 

W ramach zajęć zapewniamy:
– Naukę języka angielskiego w małych max. 12 osobowych grupach

– Materiały dydaktyczne
– Wykwalifikowaną kadrę

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 694 852 918 do końca grudnia 2012 r.

Zajęcia realizowane przy pomocy skutecznej metody nauki angielskiego wykorzystanej 
w projekcie współfinansowanym przez Fundację NIDA.

Minimalna ilość uczestników – 10 osób.Zgłoś się już dziś -
ilość miejsc

 ograniczona!

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć 

„Nauka angielskiego nie musi być nudna ani trudna”

Wróżka Jola, 
czary i magiczne 
przeboje – czyli 
Andrzejki z UTW
17 listopada w Sali Widowiskowej odbyło się 
spotkanie integracyjne słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak na listopad 
przystało zabawę zorganizowano w klimacie 
andrzejkowym. 

DOROTA KOSMOWSKA

Odwiedziła nas zaprzyjaźniona wróżka JOLA. 
Swoim wewnętrznym czarem sprawiła, że ufnie 
popatrzyliśmy w przyszłość. W tajemnicy powiem, 
że kilku osobom przepowiedziała cudowną  
podróż. Mam nadzieję, że jeśli spełnią się jej 
wróżby to na pewno następne spotkanie 
integracyjne odbędzie się gdzieś na gorącym 
piasku pod palmami.
Tylko jak my na tym piasku będziemy tańczyć, bo 
na parkiecie szło nam bardzo dobrze. Najpierw 
Didżej zaprosił nas do  statecznego Poloneza 
później tak bardzo udzielił mu się klimat zabawy, 
że zaczął sięgać po coraz skoczniejsze kawałki aż 
w końcu zapomniał że to impreza „Trzeciego 
Wieku”. Jesteśmy dumni, że daliśmy radę. 
Wspomnienie tych Andrzejek będzie budzić w nas 

bardzo pozytywne emocje.

A już wkrótce: 
15.12.12 - jedziemy do  Teatru J. Słowackiego na 
sztukę pt.”Kobiety kontratakują”
20.12.12 – wybieramy się do Opery Krakowskiej  na 
„Straszny Dwór” 
09.02.13 -  UTW organizuje Zabawę Walentynkową 
w sali widowiskowej UG Kłaj.
Serdecznie zapraszamy słuchaczy i przyjaciół.
Zapisy pod nr tel. 606 478 863 lub 516 027 502 do 
15 stycznia.
Ilość miejsc ograniczona.

Co dwa tygodnie biegamy na wykłady 
z religioznawstwa, kultury sztuki, etyki, literatury 
i zdrowia.
Bardzo dziękujemy P. Mari Chyl za serce i troskę 
włożoną w organizację wszystkich imprez.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do UTW.
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zabezpieczenie imprezy. Szczególnie dziękuję również kapitanowi drużyny Łukaszowi Piechowi, który od dwóch lat nie opuścił żadnego treningu i meczu, 
w dniu zawodów grał z temperaturą, a mimo to był głównym filarem defensywy oraz  panu Czesławie Zarębie, bez którego ten klub po prostu by nie 
istniał, gdyż to on jest jego założycielem. 

Awans wywalczyli: Łukasz Piech (kapitan drużyny), Filip Romański, Jan Kuśnierz, Jędrzej Wiktorowicz, Łukasz Fasuga, Dawid Litewka, Sebastian Leszczak (król 
strzelców turnieju, 7 bramek), Mateusz Data, Kamil Kolanowski, oraz Rafał Czaja – trener, Bartłomiej Kolarz – kierownik drużyny i Jakub Buczek – masażysta.

LP. Drużyna Mecze Punkty

1.
2.
3.
4.
5.

UKS Sprinter Kłaj
Gwiazda Ruda Śląska
Wisła Krakbet Kraków
AZS UMCS Lublin
GKS Futsal Tychy

4
4
4
4
4

16:4
15:6
9:17
6:13
9:15

Bramki

10
8
4
3
3

Ferie 2013 
z angielskim!

dzieci w wieku 5 -10 lat, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Grodkowicach 
(Gmina Kłaj) w dniach 14-18 stycznia 2013 r. w godz. 9:00 – 12:00 lub 12:30 – 15:30.

Cena już od 150,- PLN
 

W ramach zajęć zapewniamy:
– Naukę języka angielskiego w małych max. 12 osobowych grupach

– Materiały dydaktyczne
– Wykwalifikowaną kadrę

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 694 852 918 do końca grudnia 2012 r.

Zajęcia realizowane przy pomocy skutecznej metody nauki angielskiego wykorzystanej 
w projekcie współfinansowanym przez Fundację NIDA.

Minimalna ilość uczestników – 10 osób.Zgłoś się już dziś -
ilość miejsc

 ograniczona!

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć 

„Nauka angielskiego nie musi być nudna ani trudna”

Wróżka Jola, 
czary i magiczne 
przeboje – czyli 
Andrzejki z UTW
17 listopada w Sali Widowiskowej odbyło się 
spotkanie integracyjne słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak na listopad 
przystało zabawę zorganizowano w klimacie 
andrzejkowym. 

DOROTA KOSMOWSKA

Odwiedziła nas zaprzyjaźniona wróżka JOLA. 
Swoim wewnętrznym czarem sprawiła, że ufnie 
popatrzyliśmy w przyszłość. W tajemnicy powiem, 
że kilku osobom przepowiedziała cudowną  
podróż. Mam nadzieję, że jeśli spełnią się jej 
wróżby to na pewno następne spotkanie 
integracyjne odbędzie się gdzieś na gorącym 
piasku pod palmami.
Tylko jak my na tym piasku będziemy tańczyć, bo 
na parkiecie szło nam bardzo dobrze. Najpierw 
Didżej zaprosił nas do  statecznego Poloneza 
później tak bardzo udzielił mu się klimat zabawy, 
że zaczął sięgać po coraz skoczniejsze kawałki aż 
w końcu zapomniał że to impreza „Trzeciego 
Wieku”. Jesteśmy dumni, że daliśmy radę. 
Wspomnienie tych Andrzejek będzie budzić w nas 

bardzo pozytywne emocje.

A już wkrótce: 
15.12.12 - jedziemy do  Teatru J. Słowackiego na 
sztukę pt.”Kobiety kontratakują”
20.12.12 – wybieramy się do Opery Krakowskiej  na 
„Straszny Dwór” 
09.02.13 -  UTW organizuje Zabawę Walentynkową 
w sali widowiskowej UG Kłaj.
Serdecznie zapraszamy słuchaczy i przyjaciół.
Zapisy pod nr tel. 606 478 863 lub 516 027 502 do 
15 stycznia.
Ilość miejsc ograniczona.

Co dwa tygodnie biegamy na wykłady 
z religioznawstwa, kultury sztuki, etyki, literatury 
i zdrowia.
Bardzo dziękujemy P. Mari Chyl za serce i troskę 
włożoną w organizację wszystkich imprez.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do UTW.

14 15
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Justyna Waligóra, mail  j.waligora@klaj.pl 

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony
 Ogień krzepnie, blask ciemnieje (...)”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 

– niech te Święta będą niezapomnianym czasem,
spędzonym bez trosk i zmartwień, pełne radości i pokoju, 

a w nadchodzącym 2013 roku życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia, wszelkiej pomyślności 

i spełnienia najskrytszych marzeń            
 

ZAPRASZAMY  PAŃSTWA NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY DO:
Sklepu Delikatesy Centrum w Kłaju

Sklepu Delikatesy Centrum w Targowisku
Sklepu Delikatesy Centrum w Stanisławicach

Życzymy naszym Klientom miłych i udanych zakupów

        Rada Nadzorcza i  Zarząd
Spółdzielni Handlowo-Usługowej
 „Samopomoc Chłopska”w Kłaju

  
ręcznie wykonane kartki i stroiki świąteczne, aniołki, ozdoby z naturalnych materiałów na choinkę 

i do dekoracji wnętrz, niespodzianki dla dzieci. 

13.00-14.00 warsztaty plastyczne dla dzieci, prowadzi Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Dobro Dziecka

Autorami prac są podopieczni Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka 
oraz dzieci i młodzież z placówek oświatowych działających na terenie gminy. 

„Świąteczny Kiermasz”
 

„Świąteczny Kiermasz”

serdecznie zaprasza na

Wójt Gminy Kłaj

Niedziela, 16 grudnia ,  10.00 - 15.00 

Sala Widowiskowa Urzędu Gminy Kłaj 
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