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Nowe koryto
rowu

Oczyszczony został rów przy ulicy tzw. Wądoły,
w pobliżu boiska sportowego „Wolnych” aż do starej Raby. Został on uzdatniony na długości 832 metrów bieżących. Natomiast prace nad rowem przy
tzw. Grzybowce zrealizowane zostały na odcinku
416 m. b.

Dobiegają końca prace podbudowy i remontu
koryta rowu w Kłaju w sąsiedztwie cmentarza.

Prace inwestycyjne obejmowały utwardzenie podłoża poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie placu. Aby punkt mógł
zostać uruchomiony konieczny był zakup
i ustawienie sześciu, niebieskich kontenerów niezbędnych do segregacji śmieci.
W najbliższym czasie zamontowane zostaną
dwa słupy oświetleniowe oraz niezbędne
pomieszczenie socjalne dla pracowników.
Za funkcjonowanie i pracę w PSZOK’u odpowiedzialna jest Spółdzielnia Socjalna „Krok do
Przodu”.

W ramach tego zadania wykonany został przepust
wodny przy obiekcie PTS’u. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej. Wykonanie wszelkich prac umocnieniowych
kanału jest szczególnie ważne na wypadek wystąpienie ulewnych deszczy. Głównym zadaniem tego
rowu jest odprowadzenie wody z terenów centrum
Kłaja.

Targowisko
Prace konserwacyjne zostały wykonane dwuetapowo w miejscowości Targowisko w stronę Grodkowic. W pierwszym etapie prac uzdatniających
wykonano 620 m. b. natomiast w drugim 582 m. b.
Odtworzony został także rów odprowadzający
wody w pobliżu dróg głównych: A4 oraz 75 na długości 572 m. b.

Ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest konserwacja urządzeń melioracyjnych, dokonywana na całej ich długości.
Oliwia Bieda
Tego typu inwestycje wykonane zostały na czterech głównych rowach w miejscowości Kłaj oraz
Targowisko, odprowadzających wodę z terenów
całej gminy. Przeszło 3 kilometry bieżące rowów
zostało zakonserwowanych, odtworzonych oraz
udrożnionych. Prace wykonano na wypadek niekorzystnych warunków hydrologicznych, związanych
z obfitymi opadami, powodującymi lokalne podtopienia.
Kłaj
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Od połowy kwietnia mieszkańcy gminy
Kłaj mogą korzystać z tzn. PSZOK’u, który
powstał przy Oczyszczalni Ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko.
Oliwia Bieda

Oliwia Bieda

Konserwacja
rowów

PSZOK…

Środki z LGD
nie dla nas?
Stanisław Cebeńko: -Nieprawdą jest, że
Gmina Kłaj nie otrzymuje funduszy z Lokalnej Grupy Działania Wspólnota Królewskiej
Puszczy, gdyż kwota dofinansowania projektów wyniosła w ciągu 4 lat 1 milion 72 tys.
942 zł. Nie jest również prawdą, że wniosek
na dofinansowanie remontu świetlicy w Dąbrowie został odrzucony w głosowaniu, ponieważ projekty podlegają ocenie liczbowej;
głosuje się tylko przyjęcie projektu pod ocenę i tę procedurę wyżej wymieniony projekt
przeszedł.
Zbigniew Strączek: - Prawdą jest, że środków z tym naborze na remont Domu Kultury
w Dąbrowie nie otrzymaliśmy. Czy to było
głosowanie, czy ocena nie zmienia to faktu
negatywnej oceny przez czterech reprezentantów Gminy Kłaj. W artykule pt. „Środki
z LGD nie dla nas?” wyraźnie jest napisane
o konkretnym naborze określonym przedziałem czasowym, a nie o innych projektach,
które na łamach Samodzielności były wielokrotnie i szeroko opisywane.
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Nowe komputery dla gospodarstw domowych i sektora publicznego

Budujemy społeczeństwo
obywatelskie
Tegoroczna kontynuacja unijnego programu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Kłaj” obejmuje dostarczenie 80 zestawów komputerowych, wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Pomoc skierowana jest do beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Justyna Waligóra
45 nowych zestawów trafi do gospodarstw
domowych a 35 do jednostek publicznych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą jeszcze złożyć stosowne wnioski na
dziennik podawczy Urzędu Gminy w Kłaju
(wzór dostępny na stronie www.klaj.pl). Wartość całego przedsięwzięcia w stu procentach
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to 2 129 473,17 zł. W 2013 roku liczba
zakupionych zestawów wyniosła 227. - Trudna
sytuacja materialna skutkuje ograniczeniem w dostępie i korzystaniu z nowoczesnych form
komunikacji cyfrowej. Z kolei wykluczenie cyfrowe pogłębia skale wykluczenia społecznego.
Realizacja projektu ma zatem zwiększyć dostęp i możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu
obywatelskim - podsumowuje wójt Zbigniew Strączek.

Kompleksowa
termomodernizacja obiektów
292 622,32 zł to kwota o jaką Gmina Kłaj aplikuje na termomodernizację domów kultury
w Dąbrowie, Szarowie i Łysokaniach oraz budynku Przedszkola w Szarowie.
Justyna Waligóra
-Realizacja przedsięwzięcia przyniesie wymierne
korzyści. Przede wszystkim uzyskamy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery, poprawi się stan techniczny budynków
a także zostaną obniżone koszty ich utrzymania.
Końcowym rezultatem inwestycji będzie nowe,
estetyczne wykończenie i wzrost użyteczności
tych obiektów - zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
Wniosek pomocowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz stropów
pod dachem i piwnicą. Projekt zakłada również
wymianę okien i drzwi zewnętrznych we wskazanych budynkach. Finisz prac harmonogram zadania definiuje na koniec września bieżącego roku.
- Aplikując o dofinansowanie projektu pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłaj, Etap I” kontynuujemy wyznaczoną strategię inwestycyjną. Jej głównym
założeniem jest wdrażanie inwestycji z udziałem
środków zewnętrznych - mówi gospodarz gminy.

Dzieci mogą znów szaleć do woli…
Każdego dnia mnóstwo dzieci korzysta bawiąc się na placu zabaw w centrum Kłaja. Dlatego też drabinki, zjeżdżalnie, kładki, mostki…
to wszystko musi być bezpieczne.
Oliwia Bieda
W znacznym stopniu bezpieczeństwo podczas zabawy dzieci na placu zabaw zapewnia odpowiednie podłoże. W tym celu został wymieniony piasek oraz podłoże wokół
urządzeń, które stanowią przede wszystkich
amortyzację upadku dziecka.
Piasek pod urządzenia zamontowane na placu zabaw, zgodnie z narzuconymi normami
powinien mieć odpowiednią granulację, mianowicie od 0,2 do 2 mm. Bez wątpienia dzieci
nie będą mogły z niego robić babek, ale na
pewno właśnie taki piasek będzie się odpo-

wiednio zachowywał przy upadku dziecka.
Na placu zabaw wykonano
również prace konserwacyjne
drewna. Wszystkie urządzenia
drewniane zostały odmalowane.
Teraz dzieci mogą szaleć i bawić
się dowoli w bezpiecznych i estetycznych warunkach.
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Osiedle w Kłaju
W dniu wczorajszym tj. 08.05.2014 r. w sali widowiskowej
Urzędu Gminy w Kłaju odbyło się spotkanie w sprawie planowanego osiedla przy tzw. ul. Kamienistej w Kłaju.
Karolina Łach
Alicja Hańderek
Po powitaniu zebranych i krótkim wstępie Pan Wójt przekazał głos projektantowi P. Jackowi Bandule, który omówił zasady scaleń i podziału nieruchomości w obrębie planowanego
osiedla oraz dalsze procedury planistyczne w tym zakresie.
Pan Wójt odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych
mieszkańców - właścicieli działek położonych w tym terenie.
Następnie kolejno omawiano uwagi w indywidualnych zapytaniach.
W efekcie okazało się, że znakomita większość mieszkańców
aprobuje pomysł powstania osiedla domów jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą. Kilka osób ma jeszcze przemyśleć nowo
zaproponowane rozwiązania. Pan Wójt wyznaczył ostateczny
termin składania uwag i propozycji dla tego terenu do dnia
14.05.2014 r. Następnie podziękował wszystkim za przybycie
i jeszcze raz podkreślił jak ważne dla rozwoju gminy i jej mieszkańców będzie uchwalenie planu wraz z koncepcją nowego
osiedla, które ma szansę stać się wizytówką naszej gminy. Spotkanie przebiegło w spokojnej i pełnej zrozumienia atmosferze.
Ponadto Wójt Gminy informuje, że do końca maja br. przewiduje się wykonanie prac wynikających z rozpatrzenia wszystkich uwag złożonych do wyłożonych projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj. Wtedy
też zostaną podane informacje co do dalszej procedury planistycznej.
Koncepcja urbanistyczna dla obszaru scaleń i podziałów
nieruchomości w rejonie ul. Osiedlowej w Kaju - Wizualizacje

Nowe Horyzonty
dla osób 50+
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli już w pierwszych zajęciach szkoleniowych pn. „Nowe Horyzonty – szkolenie komputerowe dla
osób 50+”.
Oliwia Bieda
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zgodnie z planem zajęcia będą się odbywały we wtorki
i czwartki w sali komputerowej Zespołu Szkół w Targowisku. Pracy na komputerze od postaw kursanci nauczą się podczas szesnastu lekcji informatyki prowadzonych przez pana Szymona Stokłosę. Każde ze spotkań będzie trwać po
5 godzin od 15:00-19:00. Reasumując, do lipca br. beneficjenci projektu spędzą
80 godzin na szkoleniach wdrażających do pracy z komputerem, dzięki, którym
nauczą się aktywnego poruszania się w Internecie, zarządzania plikami oraz
wykorzystania najpopularniejszych programów biurowych. Dwunastu uczestników programu otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o ukończeniu kursu, a po jego zakończeniu będą mieli możliwość uzyskania
certyfikatu ECDL Start. Po pierwszych zajęciach, typowo teoretycznych studenci
50+ wiedzą już jak zbudowany jest komputer oraz jakie są jego podstawowe
funkcje. Realizacją projektu zajmuje się Instytut Turystki w Krakowie.

Apel

o nie wypalanie
traw!

Wójt Gminy Kłaj apeluje o niepodpalanie suchych traw na łąkach, nieużytkach oraz w przydrożnych rowach. Podpalanie traw to brutalne
niszczenie gleby, a także poważne zagrożenie dla zwierząt i ludzi.
Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice, pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle, mrówki,
pszczoły, osy) po wiele gatunków kręgowców (ropuchy, jaszczurki) a także
liczne gatunki ptaków i ich lęgi.
Ogień przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz
bazę pokarmową dla wielu organizmów. W płomieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę i hamuje naturalny rozkład reszek organicznych. Gęsto ścielący się dym, to także zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

Sankcje karne:

Artykuł 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, że ”kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art. 82 § 1 Kodeksu
wykroczeń, za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Kodeks karny art.163 § 1 ,,Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża
życiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. ’’ Dodatkowe sankcje
zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat
materialnych. Wypalanie może skutkować obniżeniem lub wstrzymaniem
dopłat dla rolników.
Przestrzegam przed zagrożeniami i skutkami wypalania traw.
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Opieka dla dzieci w
wieku przedszkolnym
w czasie wakacji
Jak co roku w okresie lipiec-sierpień, na życzenie pracujących rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym, zorganizowane będą w gminie zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że z takiej formy korzysta każdorazowo od kilku do kilkunastu rodziców. Tym razem dyżur wakacyjny dla dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania, pełnić będą oddziały przedszkolne
w Targowisku (lipiec) i Grodkowicach (sierpień). Placówki świadczyć będą
opiekę w każdy powszedni dzień tygodnia od godz. 6:30 do godz. 16:30, czyli
w czasie nieprzekraczającym 10 godzin, przy czym ostateczne godziny dyżuru uzależnione będą od potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w lipcu i;/lub
sierpniu jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego-odpowiednio do
dyrektora szkoły podstawowej w Targowisku i/lub w Grodkowicach-deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych oraz podpisanie umowy.
Wzory odpowiednich dokumentów są dostępne w szkołach i na stronie internetowej gminy. Ostateczny termin złożenia deklaracji na jeden i na drugi
miesiąc wakacji upływa z dniem 30 maja 2014 r., co związane jest z potrzebą
właściwego zaplanowania pracy dla nauczycieli organizujących zajęcia.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do
skorzystania z przygotowanej oferty. Szczegółowe informacje, w tym o przewidywanym zakresie opieki i formach planowanych zajęć można uzyskać w
szkołach organizujących opiekę wakacyjną.
Więcej informacji na: www.klaj.pl

Terminy w podatkach
majątkowych
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w ramach akcji informacyjnej
przypomina o terminach występujących w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
W przypadku nabycia spadku spadkobiercy należący do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy, a więc małżonek, zstępny (np. córka), wstępny (np. ojciec),
pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku na druku
SD-Z2 do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Nie należy mylić daty ogłoszenia postanowienia z datą jego uprawomocnienia.
Należy pamiętać, iż postanowienie o nabyciu praw do spadku uprawomacnia się w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia o ile żadna ze stron
nie złoży wniosku o uzasadnienie postanowienia. Jeżeli więc postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku zostało ogłoszone w dniu 22 stycznia 2008 r., to
postanowienie sądu uprawomocniło się z końcem dnia 12 lutego 2008 r.
W przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia termin 6 miesięcy liczony jest od dnia spisania aktu poświadczenia dziedziczenia.
Niekiedy podatnik dowiaduje się o nabyciu spadku z opóźnieniem na przykład,
gdy przebywa za granicą. W takiej sytuacji nadal ma prawo do zwolnienia, jeżeli zgłosi nabycie spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział
się o jego nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia takiej
wiadomości.
Całkowite zwolnienie z podatku od spadku dla członków najbliższej rodziny nie
dotyczy spadków nabytych przed dniem 1 stycznia 2007 r. (spadek nabywa się
z chwilą śmierci spadkodawcy).
Wyżej opisane zwolnienie z podatku dotyczy także nabycia rzeczy lub praw
majątkowych w drodze umowy darowizny. Termin do zgłoszenia w urzędzie
skarbowym nabycia darowizny wynosi 6 miesięcy i liczony jest od dnia zawarcia umowy darowizny.
Jeżeli podatnik nie spełnia warunków do zastosowania całkowitego zwolnienia
z podatku od spadków i darowizn termin płatności podatku wynosi 14 dni od
dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego.

Za korzystanie z opieki wakacyjnej obowiązywać będą opłaty dzienne
w wysokości 10 zł za pobyt (bez względu na deklarowany czas przebywania,
przy czym zakłada się, że nie będzie on krótszy niż 6 godzin dziennie) oraz
10 zł za wyżywienie (3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, co wynika
z minimalnej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu). Opłaty, o których
mowa powyżej, rodzice/opiekunowie prawni będą powinni wnieść „z góry”
w terminach odpowiednio do 30 czerwca 2014 r. (za lipiec) oraz do 31 lipca
2014 r. (za sierpień), a w ostateczności w pierwszym dniu pobytu dziecka na
dyżurze. W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby, leczenia szpitalnego lub innych ważnych przyczyn
przez okres nie krótszy niż 3 dni i nie skorzysta z opłaconego wcześniej posiłku-przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, proporcjonalnie do
czasu nieobecności i ilości niewykorzystanych posiłków.

Innym rodzajem podatku jest podatek od czynności cywilnoprawnych i jak
sama nazwa wskazuje - podatek PCC płacimy od zawieranych czynności cywilnoprawnych np. umowy kupna – sprzedaży. Podatek ten płatny jest w terminie
14 dni, jednak różny może być moment, od którego należy go liczyć. Z reguły
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej
(np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży), jednak w przypadku orzeczenia sądu
dotyczącego np. działu spadku, w którym występują spłaty istotna jest nie data
wydania postanowienia, lecz późniejsza chwila jego uprawomocnienia się.
I tak np. osoby, które zakupiły samochód, powinny w ciągu 14 dni od podpisania umowy złożyć deklarację PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek na konto
urzędu skarbowego.
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Aby zdrowo się odchudzić,
nie wystarczy stosować dietę
- inauguracja akcji „Gmina Kłaj gubi kilogramy”
Dlaczego tak trudno schudnąć? Jakie pułapki zastawia na nas nasz
własny organizm? Czy potrafimy rozpoznać prawdziwy głód?
Magdalena Sala
Odchudzanie w teorii jest proste – ograniczenie energii w diecie skutkuje
ubytkiem masy. W praktyce najważniejszym elementem odchudzania nie
sama redukcja wagi, a to, co się dzieje w naszej głowie. Bo choć biologicznie
nasz organizm jest stworzony do jedzenia prostej, nieprzetworzonej żywności, nasz umysł zachęca nas do jedzenia produktów o dużej ilości białka,
tłuszczu i węglowodanów, które najczęściej są wysokokaloryczne i ubogie
w składniki odżywcze.
Inauguracyjne spotkanie w ramach akcji „Gmina Kłaj gubi kilogramy” zostało poświęcone pułapkom, które zastawia na nas nasz własny organizm.

Magdalena E. Sala, dietetyk, na początku swojej prezentacji podkreśliła, że zdrowe odżywianie to przede wszystkim gra umysłu. Zrozumienie działania swojego
umysłu w kontekście jedzenia ma na celu przerwanie błędnego koła, jakim jest
jedzenie wysokoenergetycznej żywności oraz brak rozróżnienia pomiędzy prawdziwym głodem, a psychiczną potrzebą sięgnięcia po jedzenie. Skutkiem złych
nawyków żywieniowych jest najczęściej nadwaga przy jednoczesnym niedożywieniu organizmu. Jeśli świadomie podejdziemy do jedzenia, mamy okazję wrócić do zdrowych korzeni ludzkiej diety: nieprzetworzonej żywności, pełnej warzyw, owoców, roślin strączkowych, orzechów, nasion, z małą ilością produktów
odzwierzęcych, czyli tego, co instynktownie jedli nasi przodkowie.
Podczas drugiej części spotkania Karolina Sitkowska, trenerka personalna, przybliżyła rodzaje treningów i ich wpływu na spalanie tkanki tłuszczowej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że najbardziej efektywnym ćwiczeniem w spalaniu
tkanki tłuszczowej, również w okolicach brzucha, jest trening kardio oraz bardziej
wymagający, trening interwałowy. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, gdyż Gmina Kłaj jest stworzona do przeprowadzania treningów kardio,
takich jak bieganie, nordic walking czy jazda na rowerze. Karolina Sitkowska zachęciła do ćwiczeń również osoby, które mają problemy zdrowotne, pod warunkiem, że ich ćwiczenia zostaną ustalone pod okiem specjalisty, najlepiej trenera
personalnego.
Wnioski ze spotkania – zmiana swoich złych nawyków! Należy unikać żywności
przetworzonej na rzecz prostej, głównie roślinnej, której najczęściej brakuje w naszej diecie. Większa ilość warzyw, głównie surowych, naturalnie modyfikuje nasze
nawyki żywieniowe – jeśli na drugie śniadanie najpierw zjemy dużą porcję sałatki
warzywnej, na białe pieczywo z wędliną i majonezem może nie starczyć miejsca
w żołądku. Regularny ruch, najlepiej trzy razy w tygodniu, spali tkankę tłuszczową i wzmocni ciało. Choć na początku często będziemy się zmuszać, by wprowadzić zmiany w życiu, w ciągu kilku tygodni staną się naszym nowym, zdrowym
nawykiem. Tylko wtedy osiągniemy sukces.

Gmina Kłaj Gubi Kilogramy
Pięć kobiet, pięć historii, jeden cel: zostać bohaterką swojego życia. Rozpoczynamy pierwszy
etap wielkiej metamorfozy.
Magdalena Sala
Marzenie o zdrowej sylwetce jest w zasięgu ręki pięciu osób z Gminy Kłaj, które postanowiło wziąć
udział w metamorfozie akcji „Gmina Kłaj Gubi Kilogramy”, organizowanej pod patronatem Wójta Gminy
Kłaj. Przypomnijmy: przez sześć tygodni pięcioro mieszkańców naszej Gminy jest otoczone opieką dietetyczną przez Magdaleną E. Sala, w tym przez miesiąc treningową. Pozostali mieszkańcy wezmą udział
w trzech otwartych spotkaniach poświęconych zdrowemu odżywianiu oraz aktywności fizycznej.
Do akcji zgłosiło się pięć pań, które mają łącznie do zrzucenia ponad 100 kilogramów. Niemożliwym
będzie zrzucenie wszystkich kilogramów w ciągu sześciu tygodni metamorfozy, ale czas ten będzie
maksymalnie wykorzystany na zmianę swoich nawyków żywieniowych oraz trybu życia, który przyczynił się do powstania problemów ze zdrowiem.
Więcej na: www.klaj.pl
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Jest takie miejsce
w Gruszkach –
Środowiskowy Dom
Samopomocy
“Środowiskowy Dom Samopomocy – to wiele ciepła i miłości. Nie ma w nim miejsca na samotność, ból, płacz, góruje tu radość, bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera” - tak pisze w jednym
ze swoich artykułów nasza uczestniczka.
Ewelina Makowiecka-Sieńko
Dzienny Ośrodek Wsparcia prowadzony jest
przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” od października
2002. Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób
chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi .
Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje
5 dni w tygodniu od godziny 7:30 do 15:30. Istnieje możliwość dowozu osób do placówki.
Dzienny Ośrodek Wsparcia zatrudnia osoby
odpowiednio do potrzeb, które posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia
zajęć w domu.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy
przychodzą osoby niepełnosprawne w różnym
wieku, o różnych dysfunkcjach, z różnorodnych
środowisk i z wielorakimi problemami.
Działania Środowiskowego Domu Samopomocy zmierzają do podnoszenie jakości życia osób
chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, poprzez integrację społeczną, rehabilitację społeczną, aktywizowanie uczestników, zapobieganie marginalizacji i alienacji osób niepełnosprawnych.
Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonują:
– pracownia kulinarna:
Na warsztatach tych uczestnicy uczą się gotować, gospodarować pieniędzmi, przygotowywać i podawać posiłki. Ciasta i desery już nie są
dla nich tajemnicą.
– pracownia plastyczno-dekoracyjna:
Odkrywamy swoje talenty w różnych technikach malarskich. Wykonujemy witraże, ozdoby
i kartki okolicznościowe. Malujemy, szkicujemy
itp.
– pracownia rzemiosł różnych:
Warsztaty te obejmują naukę tkania, szycia na
maszynie, wyszywania kanw, rzeźbienia. Nie

Pobudź swoją
kreatywność
i pasję życia
Maluj z nami!
Każdy kto czuje, że tkwi w nim dotąd niewykorzystany artystyczny potencjał może wziąć
udział w wyjątkowych warsztatach malarskich.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do
nowo powstałego Klubu Plastyków Amatorów.
Dzięki dotacji przekazanej przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowane w nim zajęcia są bezpłatne.
Justyna Waligóra

obce nam jest również świeczkarstwo i robótki
ręczne.
– pracownia doświadczania świata:
Zajęcia edukacyjne rozszerzające i utrwalające
nabytą wiedzę, przyrodnicze, geograficzne itp.
– pracownia ceramiczna obecnie jest w trakcie
przygotowań do uruchomienia

Pasję malowania aktywnie odkrywa kilkanaście
osób. Wśród nich są zarówno dzieci jak i osoby
dojrzałe. To zatem idealna propozycja na rodzinną
i międzypokoleniową rozrywkę.
Warsztaty w co drugi wtorek miesiąca prowadzi
absolwentka Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu - Agnieszka Góral. Nasza regionalna artystka
na co dzień tworzy w zachwycająco zaadaptowanej na ten cel – stodole. Powstają w niej nie tylko
obrazy ale i ulubione formy ceramiki dekoracyjnej.
W rękach pełnych pasji glina zamienia się w zupełnie niezwykłe zawieszki, biżuterię, płaskorzeźby
przedstawiające popiersia kobiet, bajkowe i ludowe postacie, małe laleczki, pieroty.

Dodatkowo organizowane są zajęcia:
• aikido – nauka wschodniej sztuki walki i samoobrony
• rehabilitacja – gimnastyka, wyjazdy na basen
• biblioterapia – zajęcia z książką
• muzykoterapia – zajęcia muzyczne
• filmowe – projekcja filmów, dyskusje.
• teatralne – poprawa dykcji, własne przedstawienia.
Utrzymujemy kontakty z podobnymi Ośrodkami naszego regionu, organizując i uczestnicząc
w wielu ciekawych, różnorodnych imprezach,
festiwalach, piknikach, warsztatach artystycznych.
Ponadto bardzo często organizujemy wyjazdy
do kina, teatru, zabawy taneczne, pielgrzymki,
wycieczki krajobrazowe.

- Każdy kto pojawi się na zajęciach może liczyć na
pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentu. Na początek artyści – amatorzy poznają techniki malarskie i tworzenie planów pracy. W dalszej kolejności
wdrożą się w szkicowanie, kadrowanie i budowanie proporcji. Będzie również okazja zastosowania
światłocienia – zapowiada Agnieszka Góral.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, proszone są o kontakt pod numerem
telefonu 12/ 284 11 98 , gdzie uzyskają szersze
informacje odnośnie formalności związanych ze
skierowaniem do pobytu.

Na razie szlify artystycznego rzemiosła kursanci
poznają na sali konferencyjnej Rady Gminy. Pod
czujnym okiem mistrzyni ćwiczą zdolność przekazu martwej natury. Natomiast idealnym miejscem
do zastosowania rożnego rodzaju perspektyw ma
być plener. Ekspresję twórczej różnorodności zobaczymy podczas zaplanowanej po nim wystawy.

Serdecznie zapraszamy!
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Najmłodsza Parafia
Gminy, Szarów
- Dąbrowa
4 maja br. Parafia pw. Stanisława BM świętowała swój Jubileusz XXX-lecia. Obchodom towarzyszył odpust oraz Wizytacja Kanoniczna JE Biskupa
Jana Zająca, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
„prawej” ręki Kardynała Stanisława Dziwisza.
Oliwia Bieda
Centralnym punktem obchodów była dziękczynna Eucharystia za XXX lat istnienia Parafii sprawowana przez JE Biskupa Jana Zająca w koncelebrze Proboszczów z: Kłaja, Zabierzowa Bocheńskiego i Proboszcza miejsca księdza Kanonika
Adama Kozłowskiego. Podczas Liturgii, z rąk Biskupa, za 25 lat posługi dla Parafii
złote medale „Zasłużonym dla Archidiecezji Krakowskiej imienia Świętego Jana
Pawła II” otrzymali: Marian Marzec – kościelny oraz Marcin Gruszecki – organista.
Dyrektor - Marzena Czyż, uczniowie, rodzice oraz personel placówki, czyli cała
wspólnota ZSO w Szarowie, otrzymała Dar Błogosławieństwa od Ojca Świętego
Franciszka, a Ofiarowane Błogosławieństwo powieszone zostało w holu głównym placówki wraz z poświęcona ikoną Świętej Królowej Jadwigi – patronki
szkoły, „napisanej” przez artystkę – malarz z Szarowa- Panią Jolantę Orzechowską–Grymek.
Ważnym elementem tego Jubileuszu była modlitwa na cmentarzu parafialnym,
który jest niewątpliwie wizytówką całej parafii. Ksiądz Biskup, podczas swojej
wizyty kanonicznej uczestniczył także w spotkaniu z rodzicami pięciu kapłanów
wywodzących się z Parafii Szarowsko-Dąbrowskiej. Po spotkaniu, uroczystość
przeniosła się pod OSP w Szarowie w paradnej asyście motocyklistów. Tam odmówiono modlitwę w obecności jednostek z Szarowa i Dąbrowy, przyzywając
orędownictwo Świętego Floriana, z błogosławieństwem JE Biskupa Jana Zająca. Nie brakowało również emocji, w trakcie spotkania strażacka syrena wezwała strażaków do wypadku. Ksiądz Biskup w asyście Proboszcza, księdza wikariusza Tomasza oraz Pani Sołtys Alicji Wójtowicz i radnego Sylwestra Skoczka
skuszeni niosącym się zapachem świeżego chleba odwiedzili (czego nie było
w protokole) znajdującą się w sąsiedztwie Szarowską Piekarnię „Janek”. Podczas
wizytacji JE ksiądz biskup Jan Zając znalazł czas dla każdego: spotkał się z całą
Parafią (indywidualne błogosławieństwa), wszystkimi wspólnotami i grupami,
przedszkolakami, wspólnotą szkoły oraz indywidualnymi osobami cierpiącymi
i zmagającymi się z chorobą w ich rodzinnych domach (wyjątkowym spotkaniem było spotkanie z Kubusiem i Sebastiankiem). Ostatnim punktem wizytacji
było spotkanie z Radą Parafialną, kierownictwem wykończenia architektonicznego kościoła Panem Markiem Lasoniem i Sylwestrem Skoczkiem oraz gospodarzem naszej gminy- Panem Zbigniewem Strączkiem na uroczystym obiedzie
w hotelu „Azalia”. Do słów podziękowania za dar wizytacji oraz wspólną modlitwę i błogosławieństwo Szarowsko -Dąbrowska Parafia obdarowała JE biskupa

Jana Zająca koszem darów. Szczęśliwy ksiądz kanonik Proboszcza Adam Kozłowski dziękuje wszystkim, którzy „wpisali się w ten Jubileusz, odpust i wizytację kanoniczną: Panu Bogu na Chwałę, a ludziom na pożytek”.

Tradycja
i bezpieczeństwo…
Jak co roku, w czasie trwania Tridum Paschalnego tradycją jest
uczestniczenie Strażaków z OSP w Kłaju w obchodach tego obrządku religijnego.
Krzysztof Balik
Strażacy rozpoczynają wartę przy grobie Chrystusa w Wielki Piątek
wieczorem, następnie stoją na swym honorowym posterunku przez
okres tradycyjnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę i początek
Mszy Świętej tego samego wieczora. Po każdym świeceniu pokarmów strażacy wychodzą z hełmami przed kościół gdzie mieszkańcy
obdarowują ich święconymi pokarmami i robią sobie pamiątkowe
zdjęcia. W niedzielę podczas Mszy Rezurekcyjnej tworzą honorową
asystę niosąc baldachim i podążając z halabardami u boku księdza
proboszcza niosącego pod owym baldachimem najświętszy sakrament. Podczas gdy część strażaków zabezpiecza uroczystości religijne reszta druhów pozostaje w gotowości do działań ratowniczych na
podległym terenie.

Na zdjęciu od lewej strony:
Błażej Wróbel, Andrzej Molęda, Jakub Balik, Jakub Socha, Michał
Pilch, Bartek Polak.
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Jak harcerze
obchodzili swój
dzień?

Kwiecień
z harcerzami
Miniony miesiąc był bardzo pracowity dla harcerzy i zuchów z całej naszej gminy. Nie ma jednak
wątpliwości, że ta praca została zrekompensowana
znakomitą zabawą podczas wszystkich gier i zbiórek.

„Skauting to nie abstrakcyjna i trudna wiedza, ale
raczej wesoła gra. Wychowuje on, zarazem może
wzbogacić wnętrze tego, co bierze, i tego, co daje.”
- gen. Robert Baden-Powell

Pion. Izabela Mieńkowska
Zbiórki dla najmłodszych, czyli dla 3 Gromady Zuchowej ,,Ekoludki z Leśnej Budki’’ prowadzą druhny przyboczne - Paulina Korbut, Justyna Płotek i Weronika
Bzdyl oraz druhna drużynowa - pani Justyna Wolska.
Podczas ostatnich trzech spotkań postanowiły uczcić
fakt, że rok 2014 jest rokiem stulecia ruchu zuchowego. W ramach obchodów tego wydarzenia zuchy
uczyły się starej i zapomnianej piosenki „Wesół i śmiały” oraz robiły wizytówkę swojej gromady, która została wpisana do Księgi Gromad i jest już w sieci! Dzieci
bawiły się w gry i zabawy, które umilały czas zuchom
także kilkadziesiąt lat temu. Poznały historię własnej
gromady oraz Krakowa i jego mieszkańców, nauczyły się nawet tańczyć krakowiaka! Zuchy odwiedził
Antek Cwaniak, którego przygody opisał Aleksander
Kamiński (twórca metodyki zuchowej) w swojej książce o tym samym tytule. Oprócz tego, dzieci na jednej
z majowych zbiórek wybrały się na wycieczkę do lasu,
gdzie w leśniczówce odbyło się ognisko z kiełbaskami.
Przy okazji zuchy nauczyły się rozróżniać drzewa i obserwować leśne zwierzęta. Na koniec ostatniej zbiórki Antek za spryt i odwagę wręczył zuchom zdobytą
przez nich sprawność ,,Słoneczko/Wilczek’’, którą teraz
mogą naszyć na prawym rękawie munduru.

Ten miesiąc był także pracowity dla Drużyny Wędrowniczej ,,Czaru.’’ - w szkole w Kłaju prowadzili zajęcia
z pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum. Uczestnicy tych warsztatów teraz potrafią ratować ludzkie życie i zdrowie. Poza tym to właśnie ta drużyna zorganizowała grę fabularną z okazji św. Jerzego. Wędrownicy
wcielili się w postacie gry i oryginalnie przebrani budzili duże zainteresowanie mieszkańców Kłaja. Członkowie ,,Czaru.’’ wzięli na siebie obstawę medyczną obchodów 3 maja. W Święto Pracy spotkali się natomiast
na ognisku, gdzie po raz pierwszy zagościli czterej
nowi członkowie Drużyny Wędrowniczej i rozpoczęli
swój trzymiesięczny okres próbny.

Oflaguj się!
Już po raz trzeci harcerze z 5 Drużyny Harcerskiej
,,Leśni Ludzie’’ postanowili uczcić Święto Flagi,
tworząc patriotyczne stoisko w okolicach skateparku w Kłaju.

Harcerstwo to Wielka Gra. Jak więc harcerze
mogliby obchodzić swoje święto inaczej niż grając?
10 Drużyna Wędrownicza „Czar.” doskonale zdaje sobie
z tego sprawę, więc 26 kwietnia, w sobotę, po długich
przygotowaniach, odbyła się hufcowa gra z okazji dnia
św. Jerzego – patrona harcerzy, zorganizowana właśnie
przez tych wędrowników.
10 DW „Czar.”
Wszystko zaczęło się o 10.00 pod szkołą w Kłaju,
skąd harcerze i zuchy z całego hufca Wieliczka wyruszyli zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami.
Zuchy (z klas 1-3 szkoły podstawowej) zostały poproszone o pomoc przez króla grodu, w którym zagnieździł się smok. Dlatego wyruszyły do lasu, gdzie spotkały króla, księżniczkę, kowala i zielarkę, którzy pomagali
odnaleźć zuchom św. Jerzego. Po rozwiązaniu licznych
zadań, stawianych zuchom przez te postacie, zuchom
udało się odnaleźć świętego i przekonać go, żeby
wypędził smoka. Tym samym zuchy pomogły królowi
i uratowały księżniczkę. Najszybszym patrolem okazał
się patrol „Superman” z gromady zuchowej z Wieliczki.
Harcerze zmierzyli się z poważniejszym problemem. Mieli za zadanie odnaleźć pismo, na którym św.
Jerzy krwią smoka zapisał przebieg wydarzeń. Wydawało by się proste, gdyby nie sprzeczne informacje
albo postacie chcące wykorzystać pismo do złych celów. Dodatkowo, harcerze musieli odnaleźć postacie,
które były zaznaczone na mapie. Po dwóch długich
godzinach, udało im się dociec, co stało się z pismem.

Pion. Izabela Mieńkowska

Starsi harcerze z Targowiska również aktywnie spędzili
czas. Wzięli udział w grze fabularnej organizowanej
w Kłaju dla całego hufca Wieliczka, z okazji dnia św.
Jerzego (23 IV), który jest patronem wszystkich harcerzy. Patrole przemieszczały się po miejscowości,
aby w wyznaczonym czasie rozwiązać zagadkę i odkryć prawdziwą wersję legendy o świętym Jerzym.
W tym wyjątkowym dniu oprócz ciekawej gry odbyła
się także msza święta, poczęstunek oraz gry i zabawy.
8 DH ,,Strażnicy natury’’ brała również czynny udział
w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 maja
w Targowisku. Perfekcyjnie pełnili warty przy pomniku
i uczestniczyli we mszy świętej.
W obstawie tego święta pomogła im zaprzyjaźniona 5 DH ,,Leśni Ludzie’’ z Kłaja. Oprócz tego harcerze
w Wielki Czwartek i Piątek wartowali przy Ciemnicy
i Grobie Pańskim, tradycyjnie razem ze strażakami.
Zorganizowali także obstawę mszy świętej rezurekcyjnej. Nie zabrakło również świetnej zabawy podczas
wspomnianej gry hufcowej z okazji dnia św. Jerzego,
w której młodzież brała udział. Harcerze wybrali się też
do opery na komedię Moliera ,,Chory z urojenia’’.

2 maja druhny z zapałem malowały dziecięce twarze
na barwy narodowe, przypinały ludziom kotyliony
i rozdawały biało-czerwone baloniki. Ludzie odwiedzający stoisko mieli też okazję napisać czerwoną
farbą na białym płótnie, za co kochają Polskę. Oprócz
tego można było wziąć ze sobą miniaturową flagę lub
przykleić do koszulki naklejkę z napisem głoszącym,
że jesteśmy Polakami i obchodzimy nasze narodowe
święto. Pogoda dopisała i mnóstwo dzieci bawiło się
na placu z flagami wymalowanymi na policzkach.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasze stoisko będzie cieszyło się taką samą popularnością!

Okazało się, że zwariowany wielbiciel smoków spalił je,
żeby smoki znów żyły na Ziemi. Najszybciej i najlepiej
zagadkę rozwiązał patrol „Patroliki” z 6 DH „Solna DH” z
Wieliczki, a w kategorii patroli starszoharcerskich - „KIWAK” z 5 DH „Leśni ludzie” z Kłaja.
Po grze, padający deszcz, pokrzyżował nam plany
i zamiast ogniska z kiełbaskami w leśniczówce, zebraliśmy się w auli Gminy Kłaj, gdzie wspólnie śpiewaliśmy
i bawiliśmy się oraz zajadaliśmy się gotowanymi kiełbaskami. Po takim odpoczynku odbyła się harcerska Msza
Święta, podczas której dziękowaliśmy Bogu za naszego
patrona oraz za wszystkich drużynowych i instruktorów, którzy swój wolny czas poświęcają harcerstwu.
Następnie odbył się apel - ostatni punkt obchodów
święta, na którym każdy patrol dostał dyplom i upominek, a wygrane patrole – również nagrody. Drużynowy
10 DW „Czar.” wręczył też podziękowania, wszystkim,
którzy pomogli w organizacji święta.
Czuwaj!
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„Las wokół nas – ukryte
piękno”
To ekologiczne święto, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzeziu w dniu 27 kwietnia uczcili w sposób praktyczny.
Joanna Łysek
Z tej okazji uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej wzięli udział w projekcji
serii filmików „Była sobie Ziemia” dotyczących ochrony lasów, środowiska i klimatu. Z kolei starsi uczniowie IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum
wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Izby Leśnej w Niepołomicach,
prezentującej życie lasu, zachodzące w nim procesy przyrodnicze, wybrane
gatunki ptactwa i zwierzyny występującej w Puszczy Niepołomickiej i innych
kompleksach leśnych.
Ten krąg stopniowo rozszerza się.
W dniu 5 maja świętowaliśmy również uroczyście obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Świętowanie rozpoczęliśmy od wysłuchania hymnu narodowego, po czym już sami zaśpiewaliśmy „Marsz Polonia” oraz wygłosiliśmy
wspólnie wiersz „Kto Ty jesteś – Polak Mały”.

Wizyta Biskupa Jana
Zająca w Przedszkolu
„Dzień nam niezwykły w Dąbrowie zaświtał. Sam Arcypasterz tu do nas
zawitał.”
Kinga Wilk
Dodatkowo Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny i fotograficzny
„Las wokół nas – ukryte piękno” dla wszystkich uczniów ZSO w Brzeziu. Wyniki
już niebawem.

Mali Patrioci z Dąbrowy
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją
tworzyli.
Jadwiga Kluz
Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego,
co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie
szacunek i przyjaźń dla innych narodów.
Treści wychowania patriotycznego realizowane są w Naszym Przedszkolu.
Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości
programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe
dziecku do tego, co dalekie i nieznane.
Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka
z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, gdzie wszystko jest znajome i bliskie,
gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się
od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami.
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8 maja, tuż po świętach majowych odwiedził nasze przedszkole biskup Jan Zając. Jesteśmy dumni, że znalazł trochę czasu, aby poświęcić go najmłodszym
w naszej parafii. Dzieci przyjęły Gościa z nieukrywaną radością. Za modlitwę
w swojej intencji dziękowały wierszem, piosenką a także spontanicznym zachowaniem, tak naturalnym dla małych dzieci. (Ku zaskoczeniu wszystkich
pań a także samego biskupa jedna z dziewczynek podarowała Mu własnoręcznie wykonany rysunek, który przechowała w swoim pantofelku. Biskup
nie pozostał dłużny, pobłogosławił i porozmawiał z każdym dzieckiem. Mamy
nadzieję, że zapamięta na długo Dąbrowskie przedszkole i atmosferę jaka
u nas panuje.
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„Poliglota”
Dnia 16.04.2014 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach odbył się gminny etap I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Poliglota”.
Ewelina Szmist
Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z gminy Kłaj.
Każda ze szkół reprezentowana była przez troje najlepszych uczniów
wyłonionych podczas szkolnego etapu konkursu. Gminny etap I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Poliglota” trwał 45 min.
W trakcie regulaminowego czasu uczniowie wykazywali się swoją
znajomością z zakresu zarówno słownictwa, jak i gramatyki języka angielskiego. Po przeliczeniu wszystkich punktów najlepszą „ Poliglot-

siły, praktycznego myślenia oraz odporności psychicznej. Wszyscy
bardzo dobrze się bawiliśmy jednocześnie pokonując swoje słabości.
Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił w tej ciekawej dyscyplinie sportowej. Oprócz emocji sportowych chętnie oblegaliśmy
też bufet oraz ćwiczyliśmy jazdę windą. Oczywiście nasz wyjazd nie
byłaby możliwy, gdyby nie dotacje z Urzędu Gminy w Kłaju.

Rachmistrz
W dniu 07 maja 2014 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku po raz pierwszy był gospodarzem Gminnego Etapu Konkursu Matematycznego „RACHMISTRZ”.
Szymon Stokłosa
Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych,
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kłaj. Uczestnicy zostali powitani przez Panią Dyrektor Władysławę Kozień, a następnie przystąpili do
rozwiązywania zadań konkursowych.
ką” w gminie Kłaj okazała się Oliwia Świętek ze Szkoły Podstawowej
w Targowisku. II miejsce zajął również reprezentant tej szkoły - Mikołaj Nazaruk. Na miejscu III uplasował się uczeń Szkoły Podstawowej
w Brzeziu Radosław Kowalski. 3 najlepszych uczniów wyłonionych
podczas gminnego etapu przeszło do powiatowego etapu I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Poliglota”, który odbędzie
się 11 czerwca 2014 roku w Biskupicach. Gratulujemy zarówno zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w finale
I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego „Poliglota”.

„Wspinaczkę Czas
Zacząć”
Dwa lata temu zapoczątkowaliśmy cykl wyjazdów do Centrum
Edukacyjno – Sportowego w Wieliczce.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasa IV
I miejsce – Aleksandra Chorąży – SP Szarów, II miejsce – Anna Palich
– SP Szarów, III miejsce – Aleksandra Szeląg – SP Targowisko
Klasa V
I miejsce – Szymon Gorzula – SP Kłaj, II miejsce – Maria Chojnacka
– SP Kłaj, III miejsce – Natalia Wajda – SP Brzezie
Klasa VI
I miejsce – Jakub Nowak – SP Kłaj, II miejsce – Oliwia Talaga – SP
Szarów, III miejsce – Wiktoria Kowal – SP Kłaj
Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia podczas etapu powiatowego Konkursu Matematycznego „RACHMISTRZ”.

Uczniowie SP w Grodkowicach
9 kwietnia już trzeci raz odwiedziliśmy „Solne Miasto”, wspaniały
obiekt, w którym czuje się ducha sportu. Zaraziliśmy się tam pasją
wspinania na profesjonalnej ściance wspinaczkowej. Nawet skusiła
się jedna z naszych opiekunek. Oczywiście wszystko odbyło się bardzo bezpiecznie: był instruktor, lina asekuracyjna i grube materace.
Mieliśmy do wyboru trzy trasy o różnym stopniu trudności. Każdy
mógł sobie wybrać swoją wersję. Wspinaczka wymaga zwinności,
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Polak, Węgier
-dwa bratanki

„Klubu Czterech Żywiołów”

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Kłaju wyjechali na
wycieczkę językową na Węgry w ramach wymiany międzynarodowej.

Dzieci z klas drugich biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-przygodowym „Klub Czterech Żywiołów”.

Iwona Nowak
Głównym celem wyjazdu była integracja z uczniami zaprzyjaźnionej
szkoły w Debreczynie, popularyzacja niestandardowych metod nauczania języka angielskiego realizowanych w trakcie rocznej współpracy między szkołami oraz w trakcie naszego pobytu na Węgrzech.
Innym, ważnym celem było pobudzenie zainteresowania światem,
inspiracja do poznawania nowych miejsc, ludzi i kultur. 22 kwietnia,
wczesnym rankiem grupa 18 uczniów wraz z opiekunami wyjechali do
Hajduszoboszlo. Jadąc przez Miszkolc zwiedziliśmy unikatowe Groty
Wód Termalnych zażywając kąpieli w wodach leczniczych i podziwiając
ich naturalne piękno. Później grill w plenerze i punkt noclegowy- Hajduszoboszlo. Czekał na nas Mark- współorganizator, nauczyciel j.angielskiego w Szkole Podstawowej im. Gonczy w Debreczynie. Wizyta

Klasa IIb z wychowawczynią
Zajęcia pokazują, jak fascynujący jest świat przyrody - tej bliskiej, za oknem,
i tej nieco dalszej - a także uzmysławiają, dlaczego warto troszczyć się o środowisko naturalne i jak to robić na co dzień. Spotkania Klubu odbywają się podczas
zajęć lekcyjnych. Dzieci pracują metodą projektu, a zdobyta wiedza i umiejętności służą wyrażeniu własnego zdania, przekonaniu innych, czy nauce działania
w grupie. Zestaw proponowanych wyzwań jest obszerny i odpowiada dzieciom w różnym wieku - zadania mają różne poziomy trudności. Natomiast cel
jest jeden: uczeń należący do klubu musi zebrać w legitymacji członka Klubu
odpowiednią liczbę punktów oraz co najmniej cztery sprawności z każdego
z czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi. Zaproponowane klubowiczom zadania, wyprawy badawcze i eksperymenty naukowe mogą także być inspiracją do wielu wspaniałych, rodzinnych przygód i wypraw. Bo Klub Czterech
Żywiołów to tak naprawdę klub dla całej rodziny... tej szkolnej i tej domowej!

Profilaktyczny
prima aprilis
„Dear students, welcome to our first school competition concerning HEALTH FOOD. This competition is going to be held I English. I’ve got 20 questions. I will be reading them slowly twice – in English of course. In front
of you there are answers sheets. Please choose the correct answer A, B a C
and circle it. So let’s start. I wish you good luck!”
Marzanna Włodek
w szkole węgierskiej, po przywitaniu przez panią dyrektor, rozpoczęła
się lekcjami j.angielskiego, następnie odbyliśmy wspólną wycieczkę do
Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej w Debreczynie w ramach orientacji
zawodowej. Następnie w szkole czekał na nas obiad. Po posiłku zwiedziliśmy szkołę. Najbardziej podobała nam się biblioteka. Po południu
wyruszyliśmy zwiedzać miasto śladami polskiej historii-Jana Pawła II,
króla Władysława Warneńczyka, Józefa Bema oraz polskich poetów.
Późnym popołudniem trwały zabawy integracyjne wraz z dyskoteką.
W programie pobytu przewidzieliśmy również całodniową wycieczkę
do Budapesztu. Oprócz wielogodzinnego zwiedzania stolicy odwiedziliśmy również Muzeum Cudów wraz z pokazem doświadczeń. To był
raj dla umysłu. Jeździliśmy samochodem na kwadratowych kołach, leżeliśmy na łóżku z kolcami, strzelaliśmy powietrzem z armaty, rozwiązywaliśmy różne łamigłówki z dziedziny fizyki i matematyki. Ucztą dla
oczu okazały się ekspozyty w Muzeum Marcepana. Naszą uwagę zwróciły marcepanowe kaktusy, sceny z bajek, instrumenty muzyczne, torty – giganty i postaci Michaela Jacksona i Księżnej Diany. Wszystko to
apetyczne dzieła sztuki. Mieszkając w Hajduszoboszlo skorzystaliśmy
z atrakcji Aqua Palace. Spędziliśmy tam cały dzień wypoczywając,
kąpiąc się w różnych basenach i serfując w szkółce surfingu. 14-stu
śmiałków i jeden nauczyciel podjęli się próby utrzymania na desce surfingowej. Szło nam całkiem nieźle. Na następną lekcje umówiliśmy się
w Australii. Wycieczka była udana, wszystkie cele zostały zrealizowane,
pogoda była zachwycająca. Uczniowie wrócili pełni wrażeń, a nawet
wcale nie chcieli wracać.
Zadanie współfinansowane z dotacji przynanej przez Wójta Gminy Kłaj
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Takim powitaniem w Gimnazjum w Kłaju rozpoczął I Ogólnoszkolny Konkurs
Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu. Uczniów lekka ogarnęła panika – test po angielsku - niemożliwe, przecież nikt nie mówił, nie umiemy, jakiś żart. Uczestnicy
konkursu bezradnie się rozglądali. Rzeczywiście - prowadząca szkolne „potyczki” o zdrowym odżywianiu - pani Renata Olszowska skorzystała z primaaprilisowej okazji. Ale potem już było bez niespodzianek – pytania i odpowiedzi
okazały się jak najbardziej poważne. Za najlepsze wyniki kosz pełen owoców
otrzymał zespół klasy III A, indywidualnie zostali nagrodzeni: Wiktoria Bednorz,
Zuzia Kaczmarczyk i Michał Cebeńko.
A potem…potem były warsztaty. Uczniowie poznawali walory warzyw i owoców; opracowli receptę za zdrowie i receptę na młodość.
Co zatem proponują młodzi adepci zdrowego stylu życia?
„Trzymaj formę, biegaj śmiało – tłuszczyk znika jak kakao”
„Strzeż się nadwagi i otyłości, szczególną uwagą otaczaj kości”
„Mięsa jedz mało – spożywaj z umiarem, gdyż z otyłością tracisz w siebie wiarę”
„Więcej warzyw i owoców – będziesz zdrowszy – to jest sposób”
„ Budź się codziennie z uśmiechem na twarzy”
„ Realizuj swoje pasje”
„ Im mniej kalorii w Twoim organizmie, tym lepszą sylwetką wśród kolegów błyśniesz”
„Alkohol i dragi – niezdrowa zabawa, nie mówiąc o tym, że nie wolno łamać
prawa”
Jednym słowem było - PROFILAKTYCZNIE.
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Włoski tydzień
w klasie Vb
W dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2014
roku uczniowie klasy Vb Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Kłaju obchodzili „włoski tydzień”. Przewodnikami po
Włoszech byli Magdalena Siemdaj i Szymon
Gorzula - urodzeni w Rzymie. Widocznym
znakiem włoskiego tygodnia były własnoręcznie wykonane włoskie kotyliony.
Monika Moroniewicz
Wychowawczyni klasy Vb
Magda i Szymon we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów przygotowali
krótkie prezentacje. Na lekcji języka polskiego
uczniowie przybliżyli sylwetki znanych włoskich
pisarzy: Umberto Eco, Gianni Rodari i Carlo Collodi- znanego dzieciom twórcę postaci Pinokia.
Ponadto Magdalena zaprezentowała w języku
włoskim i polskim wiersz „I moja mama”. Lekcja angielskiego z dwujęzycznej zamieniła się
w polsko-angielsko-włoską. Uczniowie zaprezentowali zwroty grzecznościowe oraz wybrane
słowa włoskie, które następnie tłumaczyli na
język angielski i polski. Nie zabrakło także włoskiego opisu wyglądu pani Renaty Olszowskiej.
Juliusz Cezar, Leonardo da Vinci, Giuseppe Garibaldi i Benito Mussolini – to postacie, które
na trwałe zapisały się we włoskiej historii, choć
czasem to niechlubne życiorysy. Lekcja przyrody była podróżą po mapie, której towarzyszył
opis położenia geograficznego Włoch, ukształtowania terenu, prowincji oraz głównych miast,
z malowniczą Wenecją na czele. Wspomnieli
także o truflach – najdroższych grzybach, z których słynie ten kraj. Włochy to kraj z bogatą spuścizną artystyczną. Wychowawczyni klasy zabrała uczniów w wirtualną podróż po zabytkach
Rzymu, z których wystarczy tylko wspomnieć
o Koloseum, Panteonie czy łukach triumfalnych.
Mówiąc o muzyce uczniowie mieli okazję poznać dwóch wspaniałych włoskich twórców:
Niccolo Paganiniego i Antonio Vivaldiego.
Włoskim zwyczajem na godzinie wychowawczej odbyła się biesiada. Stół przystrojony był
bazylią, oregano, pomidorami, makaronem,
oliwkami oraz oliwą z oliwek, bez których włoska kuchnia nie byłaby tak rozpoznawalna na
całym świecie. Goście oraz uczniowie skosztowali przepyszną lasagna w wykonaniu taty
Szymona oraz suppli wykonane przez mamę
Magdy. Biesiada odbywała się przy dźwiękach
włoskiej muzyki. Było smacznie, głośno i radośnie.
Dziękujemy Magdzie i Szymonowi oraz ich ro-

dzicom za przybliżenie nam tego ciekawego
i malowniczego kraju, w którym przyszło im
spędzić pierwsze lata życia. Dziękujemy nauczycielom za możliwość prezentacji na poszczególnych lekcjach a uczniom za uwagę.

Wyraź siebie
przez
ornament
Dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
program Młodzież w Działaniu oraz Stowarzyszeniu „Jasmina” Nowoczesna Kobieta
na Wsi w Bukowinie Tatrzańskiej między
1 IV i 6 IV przeżyliśmy wiele cudownych chwil
w ramach wymiany międzynarodowej z Turcją. Wzięło w niej udział uczniowie z Cine
w Turcji oraz uczniowie gimnazjum w Szarowie. Naszemu spotkaniu przyświecał temat
„Express yourself through ornament”, czyli
„Wyraź siebie przez ornament”.
Dorota Chudecka
Aleksandra Gruszecka
Swój główny obóz założyliśmy w pensjonacie
„Zbójnicówka”, który co dzień odwdzięczał się
przemiłą atmosferą, pysznymi posiłkami i prawdziwą góralską gościnnością. Gospodarze udostępnili nam wiele sal do różnych zajęć oraz wypoczynku, taras z zapierającym dech w piersiach
widokiem, a nawet basen w ekskluzywnym
hotelu. Każdego dnia prowadziliśmy zajęcia poczynając od 8.30, a kończąc po 21.00. Wiele było
wśród nich spotkań w grupach, zabaw integracyjnych oraz ruchowych, przeprowadziliśmy
nawet grę terenową, która wszystkim bardzo
przypadła do gustu. Przez 4 dni wychodziliśmy
także pieszo do oddalonego o jakieś 4 kilometry
Domu Ludowego, by uczestniczyć tam w specjalnie dla nas przygotowanych warsztatach.
Uczyliśmy się o kulturze regionu i typowych
jej elementach, takich jak ubiór, muzyka, zwyczaje, a także ornamenty. Wzięliśmy też udział
w inspirujących warsztatach z zakresu lepienia
z gliny, malowania na szkle oraz snycerstwa,
czyli rzeźbienia w drewnie. Możemy bez wahania polecić to miejsce, bo posiada świetnych
fachowców. Weszliśmy tam nie wiedząc nic,
a po kilku dniach stworzyliśmy dzieła, które dziś
podziwiają nasi koledzy i najbliżsi.
Bukowina okazała się bardzo bogatym źródłem
inspiracji dla naszego projektu, co krok znajdowaliśmy kolejne ornamenty i byliśmy dumni, że
możemy pochwalić się nimi przed młodzieżą
z Turcji. Wszyscy mieszkańcy witali nas serdecznie, nawet ksiądz oraz dyrektor tamtejszej szko-

ły, który nawet zaprosił nas na lekcję matematyki oraz oprowadził po swojej placówce. Było
ciekawie i wesoło.
Wieczorami po zajęciach próbowaliśmy sobie
przypomnieć, co robiliśmy każdego dnia, ale
tyle się działo, że traciliśmy rachubę czasu, dni
zlewały się w jedną wielką plątaninę zabaw
i gier. Wyłaniał się jednak wspólny wniosek, że
nawet nie czuliśmy, kiedy się uczymy. Owszem
było zmęczenie, ale nie żałujemy żadnej chwili,
nawet mało przespanych nocy. Spędzaliśmy je
na uczeniu się tureckich słówek i wprawianiu
naszych gości w polskie wyrażenia. Śpiewaliśmy
piosenki, przygotowywaliśmy prezentacje, wystawy naszych prac, galerie zdjęć, nawet pokaz
ogromnych baniek mydlanych. Pokazaliśmy naszym gościom nasz szkołę, hale gimnastyczną
oraz Kopalnie Soli w Wieliczce i zabytki Krakowa.
Czuliśmy się potrzebni, bo każdy znał swoje
miejsce w grupie i chętnie wykonywał swoje zadania. Czuliśmy się kompetentni, bo dużo lepiej
radziliśmy sobie z językiem angielskim niż nasi
tureccy goście. Czuliśmy się wolni, bo wspólni
decydowaliśmy o tym, co i jak chcemy robić.
I wreszcie czuliśmy się bezpieczni. Opiekowały
się nami panie Dorota Chudecka i Aleksandra
Gruszecka oraz dwaj nauczyciela z Turcji Yasin
i Ismail. Nasze opiekunki cały czas czuwały nad
zajęciami i wspierały naszą naukę dobrą zabawą
oraz miłą atmosferą. Dzięki nim mamy tak duże
poczucie sukcesu. A koledzy z Turcji najczęściej
mówili o nas „friendly, cheerful and hospitable”,
czyli przyjaźni, radośni oraz gościnni. Bo tacy
właśnie byliśmy. Nie zapomnimy nigdy tego
niesamowitego tygodnia w Bukowinie.
Dziś piszemy stale do Turcji dzięki Internetowi,
wymieniamy zdjęcia, wspomnienia i tęsknimy.
Dzięki tym kontaktom „nasza” Bukowina nadal
żyje, tak jak żyje język, który stał się prawdziwie potrzebnym narzędziem i dobrym przyjacielem. Stale będziemy tam wracać. I marzymy
o wyjeździe do Turcji.
Więcej informacji oraz wspomnienia uczestników projektu na: www klaj.pl
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„Co może
jeden
człowiek”
Tu symbolika nie jest przypadkowa. W święto ustanowione przez naszego rodaka - Niedzielę Bożego
Miłosierdzia, 27 kwietnia zyskaliśmy dwóch nowych świętych – papieży Jana Pawła II oraz Jana
XXIII. Cały chrześcijański świat radował się tym
momentem. Wieczór 30 maja w centrum gminy był
świetną okazją do przypomnienia sobie historii
Papieża – Polaka i jego duchowego testamentu.

Spotkanie
z Ojcem
Leonem
Knabitem
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia miało miejsce spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem, bernardynem
z klasztoru w Tyńcu. Zaprosiliśmy Ojca Leona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem gdyż jest w nieustannych, nawet bardzo dalekich podróżach.

Justyna Waligóra

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko

Z inicjatywy wójta Zbigniewa Strączka mieszkańcy
mogli uczestniczyć w spektaklu w reżyserii aktora
Jana Nowickiego i grupy De Profundis. Sztukę oparto
na oryginalnych kompozycjach: Marka Stryszowskiego, Cezarego Chmiela i Tomasza Kudyka. Patronat nad
wydarzeniem, którego partnerem jest również Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego sprawuje kardynał Stanisław Dziwisz. Prezentacje teatralno-muzycznego dzieła zaplanowano także w Wieliczce,
Jaworznie i Tarnowie.

Przywieźliśmy także kilka tytułów książek Jego autorstwa, które warto w spokoju przeczytać. Uczy w nich
dostrzegać Boga nawet w bardzo drobnych zdarzeniach.
Pisze: „każdy człowiek musi znaleźć swoją ścieżkę zbawienia opartą na jasnych wskazówkach, którymi są Boże
przykazania”.
Ojca Knabita można słuchać bez końca! Program spotkania wzbogaciła ekspozycja muzealnych, papierowych
dewocjonaliów. Kilka książeczek do nabożeństwa, modlitwy okolicznościowe oraz obrazki Świętych Pańskich.
W różnych alegoriach, czarno-białe, kolorowe, wykonane
starymi technikami. Szczególny zbiór bogatych obramowań tzw. koronkowych o wysokiej atrystycznej klasie starej sztuki drukarskiej. Tego typu druczki, miniaturki są wyrazem pobożności, której trwały ślad pozostawili twórcy

w ich misternym wykonaniu.
Wystawiona kolekcja dewocjonaliów wychodziła
spod pras drukaskich w XIX wieku (wiele jest datowanych).
Także ku pokrzepieniu serc! Interesujący wieczór Niedzieli Palmowej - przy wypełnionej sali – dobiegł końca
w przemiłej atmosferze, jaką tylko Ojciec Leon Knabit potrafi wytworzyć. Długa kolejka po autografy na zakupionych egzemplarzach zakończyła spotkanie.

Tydzień
Bibliotek 2014
rozpoczęty
„Co może jeden człowiek” to refleksyjna podróż przez
najważniejsze momenty papieskiego życia. Jan Nowicki jako ks. Jan Twardowski analizuje wpływ newralgicznych wydarzeń w życiu Papieża – Polaka na jego
duchowe dziedzictwo. Muzyka przenika się z niezwykłą poezją Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego,
Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. „Aby zostać
Świętym najpierw trzeba być człowiekiem”, „Tylko
Chrystus jest Panem historii”, „ Zło i dobro to ścieranie się potęg pozaziemskich”, „W rękach Matczynych
zostawiam wszytko” - te i inne religijno-etyczne wątki wzmocnione wzruszającymi brzmieniami utkwiły
w naszej pamięci. Kulminacją poruszającego wieczoru było wspólne odśpiewanie „Barki” – ulubionej pieśni Jana Pawła II.
-Dla mnie szczególnym wierszem Karola Wojtyły jest
„Przełom”. Ta rozprawa filozoficzna pokazuje jego
wielki talent poetycki. Z kolei „Źródło” tchnie przekonaniem, że każdy z nas sam powinien odnaleźć Boga
– komentuje Jan Nowicki.
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W ramach „Tygodnia Bibliotek 2014” biblioteka przygotowała zajęcia poświęcone historii książki. Skorzystały z nich już dzieci z klas od 1-6 ze Szkoły Podstawowej w Brzeziu, klasy zerowe z SP w Kłaju oraz dzieci
klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Targowisku.
Aneta Strach
Dzieci miały zapoznać się z historią książki od czasów
tabliczki glinianej, aż do współczesnej formy książki. Na
początku zaprzyjaźniona z biblioteką babcia Józia przeczytała nam książeczkę „Franklin w bibliotece” za co otrzymała gromkie brawa od dzieci.
Naszą podróż do Książkolandii rozpoczęliśmy od kolorowych sznureczków tzw. kipu- pisma indian peruwiańskich, poprzez m.in. tabliczki gliniane, woskowe, papirus,
pergamin (oryginalny, prosto z Egiptu), a skończyliśmy poznając współczesne formy książki w postaci audiobooków
i e-booków. Podczas tej niezwykłej podróży do krainy książek dzieci miały okazję pisać gęsim piórem (chętni czekali w długiej kolejce), nauczyć się czytać zwój papirusu,
rozwiązywać ciekawe i nie zawsze łatwe zagadki o książce.
Była to również doskonała okazja do zapoznania się
z pracą bibliotekarza i osób związanych z książką (wydawcą, drukarzem, księgarzem, ilustratorem). Dzieci dowiedziały się również jak należy dbać o książkę czytały list któ-

rego adresatem były książki skarżące się na czytelników,
którzy „wyrywają im kartki, rysują po stronach, zaginają
rogi a nawet kładą pierogi na ich papier bielusieńki”. Pokazaliśmy też, że książka może być również inspiracją do wielu aktywności w tym także ruchowej stąd- spacer z książką
na głowie, a nawet szpagat. Bardzo ciekawy był pokaz
pozycji jakie dzieci przyjmują podczas czytania - niektóre
wręcz akrobatyczne.
Najwięcej emocji i radości wzbudził w dzieciach „zaczarowany kuferek” w którym ukryły się postacie z bajek.
„Ciemno wszędzie głucho wszędzie ale coś w kuferku będzie.... I tak dzieci zamieniały się w piękną księżniczkę, Ali
Babę, Sindbada, słuchały śpiewającego żabiego króla itp.
Było dużo zabawy i tyle samo śmiechu, a wszystko to
po to, aby książki kojarzyły się dzieciom z przyjemnością
i uświadomiły sobie jak ważna rolę książka odgrywa w życiu każdego z nas.
Przed nami kolejne spotkania z dziećmi i ciekawymi
gośćmi na które serdecznie zapraszamy.
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Spotkanie Klubu
Mam po roku
działalności
W miniony piątek, 11 kwietnia odbyło się zgromadzenie rodziców małych
dzieci z terenu Gminy Kłaj, połączone ze spotkaniem organizacyjnym nowej grupy dzieci.
Oliwia Bieda
Spotkanie to było doskonałą okazją do podsumowań dotychczasowej, rocznej
działalności i omówienia „planu działania” nadchodzący czas. Kiedy Mamy dyskutowały na temat koncepcji działalności na najbliższe miesiące, ich maluchy
doskonale bawiły się w kąciku zabaw. Dzięki dotacji pochodzącej z Gminy Kłaj,
miejsce to zostało wyposażone w liczne edukacyjne zabawki dla najmłodszych,
za co serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy- Zbigniewowi Strączkowi.

od ojca i matki chrzestnych: Krystyny Gierat – Prezes SRGK oraz Zbigniewa
Strączka - gospodarza gminy. Był tort, świeczki, balony i głośne „sto lat”. Jubilaci zdmuchnęli świeczki i wspólnie pomyśleli życzenie. Jednak zabawa oraz
świętowanie nie trwało długo, ponieważ śpiewaczki i śpiewacy musieli wracać do próby przed kolejnym koncertem.

Kiermasz w GIR
Już czwarty raz w okresie przedświątecznym w Izbie Regionalnej w Kłaju miał miejsce Kiermasz Wielkanocny przygotowany przez uczestników
warsztatów terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Brzeziu.
Krystyna Gierat
opiekun Izby Regionalnej w Kłaju
Mieliśmy możliwość zakupu pięknych stroików świątecznych, palm, niezwykłych ozdób na stół wielkanocny. Budujący jest fakt, że coraz więcej osób zakupiło te piękne ozdoby, że ludzie chcą chociażby w ten skromny sposób
wspomóc finansowo placówkę.

Ważnym punktem spotkania było wdrożenie Mam w tematykę projektu „Edu-Akcja”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zarażenie małych dzieci miłością
do nauki poprzez udział w warsztatach realizowanych przez doświadczonych
instruktorów. Oferta zajęć jest kierowana do dzieci w wieku już kilku miesięcy do
5 roku życia. Planowany start Edu-Akcji to najbliższe wakacje. W ofercie Edu-Akcji
będą m.in. zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, plastyki, tańca. Inicjatorem akcji
jest Przewodnicząca Klubu Mam.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu od listopada 2002 roku prowadzi Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”.
Działalność Stowarzyszenia polega na pomocy osobom niepełnosprawnym
w różnym wieku, o różnych dysfunkcjach.
Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce, w którym panuje rodzinna atmosfera, ciepło, miłość i radość. Nie ma tu miejsca na samotność, ból i płacz.

100 lat, 100 lat…
niech istnieją nam!
To już dwa lata odkąd wójt gminy Kłaj we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Gminy Kłaj wyszli z inicjatywą założenia gminnego chóru.
Oliwia Bieda
Spotkanie organizacyjne, casting, przesłuchania i pierwsze próby… tak wyglądał
początek „Gaudium”. Dziś, po dwóch latach jego istnienia, to liczne próby oraz
koncertowanie po gminie i nie tylko. Od samego początku chórzyści ćwiczą pod
okiem dyrygentki – Renaty Kamody i przy akompaniamencie muzycznym Marii
Arkusz. Uzdolnione muzycznie siostry są współodpowiedzialne za sukces naszego chóru.
W drugie urodziny „Gaudium”, serdeczne życzenia dla chórzystów popłynęły

To zasługa niezwykłych ludzi – terapeutów tam pracujących, którzy na co
dzień dają swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają
zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności, rozwijanie talentów. Ta ich
ciężka i odpowiedzialna praca daje niezwykłe efekty.
Na Kiermaszu mieliśmy okazję poznać jedynie niewielką część tego co potrafią zrobić wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy przy
pomocy swoich terapeutów. W przyszłym roku także będzie zorganizowany
Kiermasz Wielkanocny, na który już teraz zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
zaprasza dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej
na spotkanie autorskie z

Renatą Piątkowską,

znaną i cenioną autorką książek dla dzieci,
które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014r. o godz. 11:15
w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.
Zapraszamy!

Wójt Gminy Kłaj
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na
tegoroczne obchody Dni Szarowa.
Zapewniamy mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży
jak i osób dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
zaprasza młodzież gimnazjalną na kolejne spotkanie z cyklu

28 i 29 czerwca
teren przy ZSO w Szarowie

„Przybliżamy ludziom świat”.
Prelekcję i pokaz slajdów
„Morze Śródziemne” poprowadzi p. Grzegorz Chachura z firmy
„Trzask”.
W pokazie tym:
dowiemy się o tonącym mieście – Wenecji
zwiedzimy Lazurowe Wybrzeże, Prowansję
zobaczymy jedną z najstarszych fabryk perfum we Francji
odwiedzimy oceanarium w Valencji
poznamy stolicę piłki nożnej – Barcelonę
przeniesiemy się na średniowieczny Manhattan
Spotkanie odbędzie się dnia 27 maja 2014r. o godz. 12:00 w Sali
Widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.

Zapraszamy na wykłady UTW
9 czerwca - „Doradztwo Sądowe”
prowadząca: Agnieszka Nabagło
26 maja - „Kosmetologia”
prowadząca: Dorota Dymek.
Sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju
Godzina: 17:30
Zapraszają:
Wójt Gminy Kłaj
Rada Programowa UTW

Zawody Wędkarskie
Towarzystwo Wędkarskie „Karp”
zaprasza na kolejne zawody z wędką w ręku!
14 czerwca w godzinach 16:00-20:00
Zawody o Puchar Prezesa
27 lipca w godzinach 17:00 -7:00
Maraton Wędkarski
23 sierpnia w godzinach 17:00 – 7:00
Maraton dla Członków TWK
13 września w godzinach 8:00 – 13:00
25 października w godzinach 8:00 – 13:00
Zakończenie sezonu
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Dni Szarowa

Więcej informacji już niebawem na: www.klaj.pl
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
Wójt Gminy Kłaj
oraz
TS „Wolni” Kłaj
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy, nie
tylko zwolenników klubu piłkarskiego „Wolni”,

na oficjalne otwarcie budynku socjalnego przy
boisku sportowym „Wolnych”.
8 czerwca 2014 , godzina: 14:00
Więcej informacji na: www.klaj.pl

Klub Mam
Klub Mam zaprasza rodziców, babcie, opiekunów i ich
dzieci do wspólnej zabawy w każdy wtorek o godz. 10.00
oraz piątek, o godz. 17.30, w Domu Kultury w Targowisku.
Na miejscu czekają na m.in. drewniane zabawki, długi tunel,
chusta animacyjna, zabawy plastyczne oraz muzyczne.
Zajęcia w Klubie Mam są bezpłatne, jednak ze względu na konieczność przygotowania materiałów do zajęć jest wymagana
rezerwacja miejsca. Rezerwację miejsca w zajęciach można dokonać mailowo (magdalena.sala@interia.pl) lub telefonicznie
(793 928 027, również poprzez SMS), najpóźniej do godz. 12.00
w dniu odbywających się zajęć.
W czerwcu odbędą się zajęcia pokazowe w ramach dodatkowej oferty Klubu Mam. Edu-Akcja to oferta zajęć dodatkowych, prowadzonych przez doświadczonych animatorów oraz
instruktorów, z podziałem na grupy wiekowe dzieci (już od 6.
miesiąca życia do 6 roku życia). Bezpłatne zajęcia pokazowe
mają na celu przybliżenie oferty zajęć, które jesienią będą organizowane cyklicznie.
Aby wziąć udział w zajęciach pokazowych, należy zgłosić swój
udział mailowo (magdalena.sala@interia.pl) lub telefonicznie
(793 928 027), podając imię i nazwisko opiekuna, dane dziecka
(imię, wiek) oraz wybrać temat zajęć. W czerwcu odbędą się zajęcia pokazowe z plastyki, muzyki/rytmiki, języka angielskiego.
Liczba miejsc jest ograniczona. Dokładny termin zajęć zostanie
podany w późniejszym terminie.

Samodzielność maj 2014

K A R TK A Z K A L E N DA R ZA
Zapraszamy
na kompleks
sportowy
Zapraszamy do korzystania z kompleksu lekkoatletycznego, oferującego możliwość gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz korzystania z bieżni
lekkoatletycznej.
Od 1 maja kompleks sportowy jest udostępniany w następujących godzinach:
• w dni wolne od pracy tj. w soboty i niedziele oraz w dni
świąteczne od godz. 14:00 do 19:00;
• od poniedziałku do piątku od godz. 17:00 do 19:00.
Boisko nie jest udostępniane w czasie niesprzyjających warunków pogodowych.
Zainteresowani korzystaniem z kompleksu w innych godzinach proszeni są o kontakt pod nr tel.: (12) 284 11 76
Prosimy o stosowanie się do uwag i poleceń osób udostępniających boiska.

Muzyka
w Pałacu Żeleńskich
15 czerwca , godz. 18:00

W czerwcu w pałacu Żeleńskich w Grodkowicach rozpo czyna się Festiwal Twórczości Władysława Żeleńskiego, kompozytora narodowego pochodzącego z Grodkowic,
uznawanego za najwybitniejszego polskiego twórcę muzycznego końca XIX wieku. Ten
nowy projekt artystyczny jest kontynuacją odbywającego się od 1997 roku cyklu koncertowego pn. „Muzyka w Pałacu Żeleńskich”.
Jego organizatorami są Marta i Ireneusz Trybulcowie, sprawujący także kierownictwo
artystyczne oraz agencja koncertowa „Estrada Plus”. Partnerem współpracującym z festiwalem jest warszawska firma fonograficzna „Acte Prealable”, specjalizująca się w nagrywaniu nieznanej polskiej muzyki z XIX wieku.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Wicemarszałek Sejmu JERZY WENDERLICH
oraz Wójt Gminy Kłaj ZBIGNIEW STRĄCZEK.
W programie koncertu inauguracyjnego, który odbędzie się w niedzielę 15 czerwca
o godz. 18.00, znajdą się m.in. solowe kompozycje Żeleńskiego na fortepian oraz mało
znane utwory na cztery ręce, będące autorskimi wersjami jego kompozycji kameralnych
i orkiestrowych w oryginale. Wystąpią pianistki z Warszawy – JOANNA ŁAWRYNOWICZ
oraz MARIA GABRYŚ. Dopełnieniem programu będzie muzyka fortepianowa F. Chopina.

W XV rocznicę
istnienie UKS „ALFA”
zapraszamy
na wyprawę na Kresy
Termin 6–14 lipca 2014
Program:
• zwiedzimy Lwów, Stanisławów, Karpaty Wschodnie
• przejdziemy najwspanialszymi pasmami Karpat
Wschodnich
• poznamy kulturę hucułów i pogranicza polsko- wołosko – madziarskiego
Gwarantujemy:
• 8 noclegów
• transport
• opiekę przewodnika
Koszt: 550 zł, informacje tel. 602 588 483
Uwaga: Impreza dofinansowana przez Gminę Kłaj
i Powiat Wielicki
Organizator: UKS „ALFA”
Zapraszamy!

W programie kolejnego koncertu na początku lipca b.r. usłyszymy z kolei muzykę kameralną Żeleńskiego – na skrzypce i fortepian, wiolonczelę i fortepian, oraz trio fortepianowe (LUCYNA FIEDUKIEWICZ – skrzypce, ŁUKASZ TUDZIERZ - wiolonczela, JOANNA
ŁAWRYNOWICZ – fortepian). W dalszych planach jest też wykonanie nieznanych, odszukanych utworów orkiestrowych oraz chóralno-orkiestrowych tego twórcy. Zaangażowana w to będzie Akademia Muzyczna w Krakowie, zgodnie z porozumieniem z rektorem.
Tak więc od tego roku koncerty grodkowickie zmieniają swoje oblicze, zasięg i znaczenie. Nie będzie to już cykl muzyczny o lokalnym wymiarze, tylko znany w Małopolsce
i w kraju projekt kulturalny promujący cenne dziedzictwo Małopolski, jakim jest twórczość tego wybitnego kompozytora, który zyskał miano następcy Moniuszki.
Patronaty medialne: Radio Kraków, TVP Kraków, Muzyka21, Panorama Powiatu Wielickiego, Bochnianin, Samodzielność
Współpraca: Fundacja Nomina Rosae

Wójt Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kłaj
na wspólne obchody Święta Naszej małej Ojczyzny,

Dni Gminy Kłaj
12 – 13 lipca
Centrum Kłaja
Zapraszamy!
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Samodzielność maj 2014

SP OR T

Nasze dzieci przywiozły
z Bytomia masę złota!
Trenujący w Dojo Kłaj podopieczni senseia Rafała Wajdy, zawodnicy z Krakowskiego Klubu Karate
Tradycyjnego osiągnęli bardzo wysokie wyniki na zawodach Silesia Cup w Bytomiu.
Oliwia Bieda
Złoto wywalczyli: Klaudia Mleko (dwukrotnie),
Krzysiek Buczek, Bartek Chojnacki, Grzesiek Glica,
Ania Godyń, Asia Łyżwińska, Kamil Rak, Karolina
Wyporek, Wiktoria Zachariasz i Dominka Kmiecik.
Srebro przywieźli: Małgosia Cieślak, Natalia Firlit
i Arek Wilkosz. Brąz zdobyli : Krzysiek Buczek, Sara

Śliwczyńska i Karolina Wyporek.
Był to ostatni sprawdzian formy przed Pucharem
Polski Dzieci i Mistrzostwami Polski Juniorów i Seniorów. Krakowski KKT zdobył tytuł Najlepszego
Klubu, ex aequo z AKT Niepołomice.
Na Silesia Cup przyjechało prawie 500 zawodników
z 30 klubów z Polski i z zagranicy. Wszystko szło
szybko, sprawnie i w zasadzie bez większych niespodzianek i rozczarowań. Choć medali było sporo- niektórzy zrozumieli, że bez treningu i systematycznej pracy nie da się w ostatniej chwili nadrobić
ostrości i techniki. Ale całe szczęście przeważały
uśmiechy i radość z kolejnych zwycięstw na macie.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która odróżniała
ten turniej od innych – pierwszy raz klub wystąpił
w nowych klubowych dresach. Okazało się, że są
wprost stworzone do prezentowania ich na podium, a zwłaszcza na jego najwyższym stopniu!
Nowe dresy dzieci mają dzięki dofinansowaniu
ich zakupu przez firmę INKOP, za co klub dziękuje
szczególnie panu Grzegorzowi Rakowi.
I jeszcze jedna miła informacja – najlepszą zawodniczką turnieju została Klaudia Mleko, która zdobyła 2 złote medale – w kata i kumite. Niepokonana
Klaudia wszystkie walki wygrała przed czasem.
W tym roku Silesia Cup był turniejem charytatywnym, wpisowe zostanie przekazane na rehabilitację Anety Zawartnickiej. Dzieci miały możliwość na
rysowania dla niej kartki, a wszyscy podpisywali się
na pamiątkowym dyplomie, który będzie przekazany Anecie. To był bardzo miły i wzruszający gest,
świadczący o solidarności z ciężko chorą i wymaga-
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jącą rehabilitacji koleżanką. Aneta Zawartnicka ma
amputowane obie ręce i nogi i czeka ją naprawdę
niewyobrażalne trudny czas nauki nowego życia.
To kolejna dobroczynna akcja ale Anety, jak widać
– karatecy maja twarde pięści, ale współczujące
serca!

sobie Jochym Paweł, natomiast miejsce trzecie wywalczył sobie p.Trzósło Artur za złowione 25,57 kg
ryb. Najlepsze połowy nagrodzone zostały pucharami ufundowanymi i wręczonymi przez gospodarza gminy- Zbigniewa Strączka. Kolejne zawody, na
które serdecznie zapraszamy- już 10 maja.

Rafał Wajda
i Klaudia Mleko
uhonorowani
przez Powiat
Wielicki!
Mieszkańcy gminy Kłaj – Rafał Wajda
i Klaudia Mleko zostali zaproszeni w środę 16 kwietnia na uroczyste posiedzenie
Rady Powiatu Wielickiego.

Złoto:
Klaudia Mleko x 2, Krzysiek Buczek, Bartek Chojnacki, Grzesiek Glica, Ania Godyń, Asia Łyżwińska,
Kamil Rak, Karolina Wyporek, Wiktoria Zachariasz,
Dominka Kmiecik
Srebro:
Małgosia Cieślak, Natalia Firlit, Arek Wilkosz
Brąz:
Krzysiek Buczek, Sara Śliwczyńska, Karolina Wyporek

Zawody
Wędkarskie
Już w ubiegłym miesiącu Towarzystwo Wędkarskie „Karp” rozpoczęło sezon. Tego właśnie dnia
odbyły się pierwsze zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda
Przez 5 godzin żwirownia w Kłaju tętniła życiem.
W zawodach wzięło udział 37 miłośników tego
sportu. Za swoje najlepsze wyniki w połowach
nagrodzeni zostali trzej najlepsi. Pierwsze miejsce
zajął p.Garula Ryszard, który złowił 60,95 kg ryb.
Z wynikiem 36,45 kg drugie miejsce wywędkował

Miłą akcentem było rozdanie nagród i wyróżnień dla trenerów i sportowców mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami
w 2013 roku. Znaleźli się wśród trzech nagrodzonych trenerów i trzech sportowców.
Klaudia, najlepsza zawodniczka Krakowskiego KKT w zeszłym roku zdobyła Mistrzostwo
Europy i Wicemistrzostwo świata w karate
tradycyjnym. Sensei Rafał Wajda dzięki wynikom swoich podopiecznych, którzy zdobyli
Puchar Europy Dzieci, Mistrzostwa Europy
i Mistrzostwo Świata – został wyróżniony za
osiągnięcia w działalności sportowej. Dziękujemy za uznanie!

Samodzielność maj 2014

PATR I OT YCZ NY MA J

Z miłością
do Ojczyzny…
Maj to miesiąc w którym każdy z nas szczególnie mocno akcentuje swój patriotyzm. Na kartach historii,
223 lata temu zapisały się istotne dla wszystkich Polaków wydarzenia. To właśnie wtedy,
3 maja Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.
Oliwia Bieda
Przejawem dumy z naszej narodowości, nie jest jednie wieszanie biło-czerwonej flagi, ale przede wszystkim uczestnictwo w obchodach
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku, uroczystości
związane z upamiętnieniem tego szczególnego wydarzenia rozpoczęto dziękczynną Mszą Świętą odprawioną przez księdza wikarego
Józefa Szczęśniaka w Kaplicy w Targowisku. Po nabożeństwie pochód zebranych przemaszerował pod Pomnik Niepodległości, by
tam wspólnie odśpiewać Mazurka Dombrowskiego i złożyć kwiaty.
Jako symbol hołdu i pamięci wiązanki kwiatów złożył Wójt Gminy,
delegacje: Rady Gminy, Rad Sołeckich i Sołtysów, przedstawicieli instytucji oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy, dyrektorzy
i uczniowie placówek oświatowych oraz mieszkańcy gminy. Następnie pochód prowadzony przez poczty sztandarowe przeszedł do
Domu Kultury, by tam oglądnąć przegotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Targowisku akademię. Pierwszym punktem programu arty-

stycznego był krótki reportaż w którym na pytania czym jest historia,
patriotyzmy i patriota odpowiedzieli m.in. gospodarz gminy, prezes
SRWT, ksiądz wikary oraz uczniowie ZSO i przedszkolaki. Dzieci oraz
młodzież pod opieką p. Beaty Słodkiej oraz p.Urszuli Nazaruk przygotowali inscenizację teleturnieju telewizyjnego „Wielka Gra”. Uczestnicy
programu wykazali się ogromną wiedzą historyczną na temat zdarzań
z maja 1791 roku. W zadumę nad losami Polski, koncertem patriotycznym wprowadził szkolny chór.
W 223 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji RP, okolicznościowym przemówieniem skłaniającym do przemyśleń nad naszymi obowiązkami wobec Ojczyzny, obchody zakończył Wójt GminyZbigniew Strączek.
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Józef Piłsudski
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