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W ciągu 4 lat udało się wykonać bardzo wiele inwestycji. Jaki jest 
udział pozyskanych środków pieniężnych na ich realizację?

W okresie 2011-2013 otrzymano 4.240.945,68 złotych dotacji na zada-
nia inwestycyjne. W 2014 roku kwota planowanych dotacji inwestycyj-
nych wynosi 4.837.216,89 złotych w tym: 3.055.271,00 złotych z PROW-u  
za zrealizowanie w latach ubiegłych zadania pn. „Budowa sieci kana-
lizacyjnej w Grodkowicach, Kłaju, Targowisku oraz Łysokaniach etap  
I i II. Niezależnie od tego planujemy w roku bieżącym pozyskać dotację 
na zadania bieżące na programy realizowane z udziałem środków UE  
w wysokości 492.884,46 złotych oraz na remont obiektów komunalnych 
łącznie: 555.786,89 złotych. Dzięki tym środkom udało się i wciąż można 
zrobić bardzo wiele dobrego dla naszej gminy i jej mieszkańców. 

Jakiego typu to były przedsięwzięcia? 

Od początku swego urzędowania starałem się patrzeć na gminę od stro-
ny jej potrzeb, a było ich wiele. Wielokrotnie słyszałem, że w jednej miej-
scowości dzieje się więcej niż w drugiej, jednak gmina to jeden organizm  
i nie można działać na zasadzie równego rozdziału środków, a na zasadzie 
potrzeb danej miejscowości. Niestety 4 lata to za mało. Systematycznie 
starałem się realizować w każdym z dziewięciu sołectw działania w róż-
nych dziedzinach. Najważniejsze inwestycje współfinansowane przez UE 
to modernizacja Domów Kultury w Targowisku, Szarowie, Łysokaniach  
i Dąbrowie, a także budowa przy nich placów zabaw. Ze środków ze-
wnętrznych, remontu doczekały się budynki Remizy OSP w Brzeziu, Kła-
ju, Targowisku, Szarowie oraz Dąbrowie. Otrzymaliśmy również środki na 
innowacyjny projekt pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gmi-
nie Kłaj” dzięki któremu grupa mieszkańców o najniższych dochodach, 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymała sprzęt komputerowy,  
a oprócz tego posiada bezpłatny dostęp do Internetu. Jedną z ważniej-
szych inwestycji była budowa sieci kanalizacyjnej w Kłaju i Grodkowicach. 
Obecnie trwa budowa kanalizacji w Targowisku. Ze środków unijnych 
pokryto również część wydatków związanych z budową kompleksu lek-
koatletycznego przy ZSO w Kłaju, organizacją 750-lecia Kłaja oraz rozpo-
częte w tym roku obchody „Dni Gminy”. Prócz tych inwestycji sukcesyw-
nie wykonywane były drogi, chodniki, parkingi, przydrożne rowy, kanały 
burzowe, remonty w szkołach i przedszkolach. Oczywiście montowaliśmy 
również oświetlenie uliczne tzn. dobudowaliśmy nowe linie energetycz-
ne i nowe lampy, jak również wymieniliśmy przeszło 118 starych lamp na 
energooszczędne, które przyniosą wymierne korzyści. Prace remontowe 
miały miejsce również w obiektach sportowych. Ponadto zwiększono 
środki w budżecie na kulturę i sport.

Poczucie bezpieczeństwa to ważny element życia dla wszystkich 
mieszkańców, ale w szczególności osób mieszkających w Targowisku, 
Kłaju i Łężkowicach. Tu istotną rolę odgrywa Tusznica. Na jakim eta-
pie są procedury i prace związane z jej modernizacją?

W związku z podtopieniami terenów położonych wzdłuż koryta rzeki 
przygotowana została koncepcja techniczna działań inwestycyjnych, 
ograniczających niebezpieczeństwo powodzi, jak również oszacowane 
zostały koszty środowiskowe i finansowe przyszłych zadań. W tej chwili 
są prowadzone prace projektowe, a zimą nastąpi wycinka drzew, któ-
ra pozwoli po otrzymaniu pozwolenia na budowę, przystąpić do prac  
w terenie. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica jest 
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na stan środowiska, 
dlatego wciąż czekamy na decyzje środowiskową, którą wydaje Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu tego dokumentu będzie-
my mogli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Jakie jeszcze działania przeciwpowodziowe zostały podjęte w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie?

Tusznica nie jest jedynym zagrożeniem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe mieszkańców. Ważną rolę odgrywają też wszystkie 
rowy melioracyjne, które znajdują się na terenie gminy i mają za zdanie 
odprowadzać wody opadowe z miejscowości Kłaj, Targowisko oraz Łężko-
wice. Na przestrzeni 4 lat mojej kadencji, wszystkie rowy melioracyjne na 
terenie gminy, zostały oczyszczone oraz podlegały bieżącej konserwacji. 
Efekty tych prac zdały egzamin podczas tegorocznych, wiosennych opa-
dów deszczu. Nie odnotowaliśmy zgłoszeń dotyczących podtopień w go-
spodarstwach domowych. 

Na inwestycję, która ma ograniczyć niebezpieczeństwo powodzi, Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wyłoży 24 miliony 
złotych. Na czym będzie polegała ta inwestycja?

Prace będzą realizowane w dwóch połączonych ze sobą funkcjonalnie 
zadaniach. Zadanie 1, to budowa suchego zbiornika dla tego potoku, 
natomiast zadanie 2 - będzie miało na celu regulację Tusznicy na długo-
ści 4,654 km. W ramach tej inwestycji wykonany zostanie żłób betonowy 
oraz umocnione zostanie koryto, dno i skarpy. W ramach prac konieczna 
będzie przebudowa sieci przebiegających w pobliżu cieku, m.in. sieci ga-
zowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej. 

W jakim kierunku skierowany był rozwój naszej gminy w tej kadencji? 

Gmina powinna się rozwijać na różnych płaszczyznach. Skupiliśmy 
się na ekologii, bezpieczeństwie, oświacie, kulturze, sporcie i w każdej  
z tych dziedzin prowadzone były prace. Już na początku kadencji za-
częliśmy remontować Domy Kultury, które są miejscami integracyjni lo-
kalnych środowisk. Ich modernizacja z pewnością przełoży się na dalsze 
ożywienie kultury, a nasze dzieci będą miały możliwości spotykania się  
i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

Za nami 4 lata kadencji  
Zbigniewa Strączka.  
To doskonała okazja do podsumowania 
jego pracy jako gospodarza  
Naszej małej Ojczyzny

WY WIAD Z GOSPODARZEM GMINY
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Jedną z priorytetowych inwestycji była i wciąż jest budowa sieci kanali-
zacyjnej. Powstało wiele kilometrów nowych przyłączy: w Targowisku, 
Kłaju, a także w całości skanalizowane zostały Grodkowice. Obecnie  
na terenie gminy są prowadzone prace w Targowisku na ul. Szkolnej, jak 
również jeszcze w tym roku ruszą prace w Szarowie przy Hotelu „Azalia”.  
W sumie w ciągu 4 lat wydamy na kanalizację 9 mln złotych. 

Wykonaliśmy przeszło 21 km sieci kanalizacyjnej. Minione cztery 
lata to przede wszystkim rozwój kultury w naszej Gminie. Organi-
zowane wydarzenia kulturalne cieszą się niebywałą popularnością 
wśród wszystkich mieszkańców gminy i jej okolic. Radością napa-
wa fakt, że ludzie tak chętnie biorą udział w imprezach plenerowych,  
a mieszkańcy sami wychodzą z inicjatywą organizacji kulturalnych przed-
sięwzięć.

W czym upatruje Pan największy potencjał naszej gminy?

Położenie gminy Kłaj to największy jej atut. Gmina ma ogromny poten-
cjał turystyczny, choć wciąż nie w pełni wykorzystany. Bliskość Puszczy 
Niepołomickiej daje szanse na stworzenie oferty aktywnej rekreacji. 
Perełką terenów gminy jest na pewno dolina Raby. Międzygminny pro-
jekt „Rekreacyjno-turystyczna dolina Raby” to szansa na zwiększenie  
w naszej gminie ruchu turystycznego, a także powstanie nowych miejsc 
pracy. Tereny wzdłuż koryta rzeki planujemy zagospodarować w plaże, 
place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne dla dorosłych, alejki spa-
cerowe, miejsca pod uprawianie różnego rodzaju sportów oraz prze-
strzeń do imprez plenerowych. Inwestycja będzie etapowo realizowana 
w latach 2014-2020, a na jej realizację tradycyjnie będziemy zabiegać  
o środki z budżetu UE.

Na ile zrealizowane zostały Pana obietnice wyborcze?

Przy okazji zbliżających się wyborów oraz podjętej decyzji ubiegania się 
o reelekcję, wróciłem do listu do mieszkańców, który skierowałem 4 lata 
temu, z prośbą o poparcie mnie w wyborach na wójta. Z pełnym przeko-
naniem mogę powiedzieć, że swoje obietnice, w miarę możliwości speł-
niłem w 100%. 

Zgodnie z obietnicą zlikwidowałem stanowisko zastępcy wójta, dzię-
ki czemu ograniczone zostały koszty związane z wynagrodzeniem.  
Na stanowisko sekretarza, wybrałem osobę posiadającą odpowiednie 
kompetencje i długoletnie doświadczenie zawodowe. Skutecznie po-
zyskiwałem środki pochodzące z funduszy unijnych. Jak wspominałem 
wcześniej, systematycznie realizowane były prace rozbudowy infrastruk-
tury kanalizacyjnej i odbudowy urządzeń melioracyjnych. Specyfika 
tych inwestycji pochłania jednak mnóstwo czasu, nie jest więc możliwa  
do zrealizowania w czasie jednej kadencji urzędowania. Wciąż pozostaje 
wiele prac związanych z obliczeniami czy projektowaniem. Aby je przy-
śpieszyć, nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Rolniczym. Współ-
działanie to ma na celu inwentaryzację rowów, przepustów, renowację 
kapliczek, pomników, tablic. Jest to krok w kierunku ochrony dziedzictwa 
kulturowego i promocji gminy.

Aktywnie wspierałem inicjatywy lokalne m.in. szkół, strażaków, sportow-
ców, stowarzyszeń, przedsiębiorców. W ciągu 4 lat powstało dużo nowych 
organizacji tj.np. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, Klub Mam, Chór 
„Gaudium” oraz cieszący się zadziwiającą popularnością – Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Wspomagam sportowców. To właśnie dla nich wybudowana została baza 
i zaplecze przy boisku sportowym Towarzystwa Sportowego „Wolni” Kłaj. 
Zaprojektowany jest budynek dla piłkarzy z Brzezia, który oczekuje na po-
zwolenie na budowę. Mam również nadzieję, że uda się aby taki obiekt 
powstał w miejscowości Szarów. 

Tak jak obiecałem, jako wójt 
dbam o wizerunek gminy Kłaj  
w mediach. Dzięki licznym 
przedsięwzięciom i konkursom 
nasza gmina wyróżnia się na tle 
innych. 

Wobec tego, jakimi wyróżnie-
niami i nagrodami może się 
Pan pochwalić? 

W 2012 roku, gmina Kłaj zosta-
ła laureatem Plebiscytu „Euro 
Gmina”. Przyznany certyfikat 
to wyróżnienie za skuteczność  
w procesie pozyskiwania 
środków z Funduszy  Struk-
turalnych. W 2013 roku, ofi-
cjalna witryna gminy zosta-
ła wyróżniona przez SGiPM  
w konkursie na najlepszą stronę 
internetową województwa Małopolskiego w kategorii gmina. Oficjal-
na strona gminy, została także nagrodzona w prestiżowym konkursie 
Webstarfestival 2013 w kategorii Administracja Publiczna gdzie otrzy-
mała „Webstara Internautów” i tytuł „Strona Roku 2013”. Kłaj może się 
także pochwalić certyfikatem przyznawanym przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Samorządowy Lider Edukacji 2013”. 
W konkursie „Mądra Gmina” zajęliśmy trzecie miejsce. Jako gospodarz 
gminy, otrzymałem godność „Mecenasa Futbolu Małopolskiego”, któ-
ry to tytuł przyznawany jest osobom, szczególnie zaangażowanym  
w wspieranie piłki nożnej i tych którzy swoją działalnością stwarzają ko-
rzystne warunki do rozwoju tego sportu. Gmina Kłaj, znalazła się również 
wśród laureatów plebiscytu pn. „Małopolska. Widać zmiany!”, w którym  
w kategorii „Człowiek-potencjał” zajęliśmy pierwsze miejsce. 

Czy jako „gospodarz gminy”, bo za takiego jest Pan uważany, ma Pan 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku na finiszu tej kadencji?

Myślę, że tak. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszyst-
ko można zrobić w ciągu tak krótkiego czasu, bo 4 lata to stanowczo za 
mało. Mam jednak świadomość, że nie wszystko co zaplanowałem udało 
się w całości zrealizować. Dlatego zdecydowałem się na reelekcję. 4 lata, 
to zbyt krótki czas dla projektów inwestycyjnych. Projektowanie ciągnie 
się latami. Ich termin realizacji jest długi i chciałbym móc je dokończyć. 
Wszystkie decyzje podejmowałem rozsądnie poprzez wytyczanie so-
bie celów rozwoju, pozyskiwanie na ich realizację środków i dążenie  
do osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. 

Czy chciałby Pan komuś szczególnie podziękować za mijające  
4 lata?

Szczególne podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom za zaufa-
nie jakim mnie obdarzyli wybierając mnie na wójta. Dziękuję za zaangażo-
wanie, za wspieranie inicjatyw społecznych i za aktywność na rzecz naszej 
małej Ojczyzny. Dziękuję również za konstruktywne krytyki, które zawsze 
służą dobremu. Pragnę również podziękować radnym, którzy razem ze 
mną niekiedy po burzliwych dyskusjach popierali moje działania. Wspól-
nie udawało nam się uchwalać budżet, który pozwolił na te wszystkie 
podjęte działania. Dziękuję.

Dziękuję za rozmowę, 
Oliwia Bieda 
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Wybory samorządowe 2014  
technika głosowania
W wyborach do samorządu terytorialnego ogłoszonych 
na dzień 16 listopada 2014 roku po raz pierwszy od 
czasu wejścia w życie ustawy Kodeks Wyborczy z  dnia 
5 stycznia 2011 roku radni do Rady Gminy wybierani 
będą w okręgach jednomandatowych. Co to oznacza  
w praktyce?

W miejscowościach, gdzie z przeliczenia liczby mieszkańców 
wybierany będzie więcej jak jeden radny, uchwałą Rady Gminy 
został dokonany podział na okręgi wyborcze w liczbie takiej, 
jaka liczba radnych wybierana będzie z danego sołectwa.  

Jak głosować?

Wyborca, aby otrzymać karty do głosowania podaje numer 
okręgu, w którym zamieszkuje, przedstawia dokument 
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub 
legitymację). Komisja wydaje 4 karty do głosowania: 

1. Kandydaci na Wójta Gminy (alfabetycznie) – 
głosowanie to postawienie znaku X w kratce przy nazwisku 
jednego kandydata;
2. Kandydaci do Rady Gminy z tego 
okręgu – głosowanie to postawienie znaku X  
w kratce przy nazwisku jednego kandydata; 
3. Karta z listami kandydatów do Rady Powiatu – 
głosowanie to postawienie  znaku X przy nazwisku jednego 
kandydata na jednej wybranej liście;
4. Karta z listami kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego 
– głosowanie jak w przypadku Rady Powiatu.

Kłaj
Kłaj podzielony jest na 5 okręgów, w których wybieranych 
będzie 5 radnych, a głosowanie odbędzie się w 2 obwodach, 
z czego okręgi nr 6 (Grzybówka) i 7 (Gradowić) obsługiwane 
będą przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 z siedzibą  
w sali Urzędu Gminy, a okręgi nr 5 (Wieś), nr 8 (Podlas), nr 9 (Goły 
Brzeg) przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 w budynku OSP 
w Kłaju. Komisje pracujące w tych obwodach będą posiadały 
odpowiednio 2 i 3 listy kandydatów do rady gminy i tyle spisów 
wyborców. Aby otrzymać właściwą kartę z listą kandydatów do 
Rady Gminy, wyborca podaje numer okręgu gdzie zamieszkuje.

Targowisko
W przypadku Targowiska, gdzie w 3 okręgach (nr 13, 14, 15) 
wybieranych będzie 3 radnych, obwodowa komisja wyborcza 
nr 10 (z siedzibą w Domu Kultury w Targowisku) dysponować 
będzie 3 listami kandydatów do Rady Gminy (oraz jak w każdym 
innym obwodzie) 1 listą kandydatów na Wójta Gminy, kartą  
z listami kandydatów do Rady Powiatu i kartą z listami 
kandydatów do Sejmiku Województwa). Wyborca, aby otrzymać 

właściwą listę kandydatów do Rady Gminy podaje numer 
okręgu, gdzie zamieszkuje. Pozostałe zasady głosowania jak 
opisano w pkt. 1-4 . 

Szarów
Sołectwo Szarów podzielono na 2 okręgi wyborcze (nr 11, 12), 
wybieranych będzie 2 radnych. Obie listy będzie posiadała 
obwodowa komisja wyborcza nr 9 z siedzibą  w Domu Kultury 
w Szarowie. Aby otrzymać właściwą kartę z listą kandydatów do 
Rady Gminy, wyborca podaje numer okręgu gdzie zamieszkuje. 
Pozostałe zasady  głosowania jak wyżej.

Dąbrowa - Gruszki
Dąbrowa – Gruszki  - sołectwa połączone i podzielone na 2  
(nr 2 i 3) okręgi wyborcze. Część północna i wschodnia sołectwa 
Dąbrowa wybiera radnego w obwodzie nr 2 (obwodowa 
komisja wyborcza nr 2 z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym 
w Dąbrowie), część południowo-zachodnia Dąbrowy i sołectwo 
Gruszki wybiera radnego w obwodzie nr 5 (obwodowa komisja 
wyborcza nr 5 z siedzibą w Domu Kultury w Gruszkach. 
Zasady głosowania w wyborach do Rady Powiatu, Sejmiku 
Województwa i na wójta jak opisano wyżej.   

Grodkowice – Łężkowice
Grodkowice – Łężkowice – oba sołectwa tworzą jeden 
1-mandatowy okręg wyborczy (nr 4), w obu obwodach  (nr 
3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Grodkowicach i nr 4   
z siedzibą w Domu Kultury w Łężkowicach) będzie identyczna 
lista kandydatów do Rady Gminy.

Brzezie
Brzezie (okręg nr 1) – okręg 1-mandatowy, głosowanie prowadzi 
obwodowa komisja nr 1 z siedzibą w Domu Kultury w Brzeziu.

Łysokanie
Łysokanie – (okręg nr 10) – okręg 1-mandatowy, głosowanie  
w obwodowej komisji wyborczej nr 8 z siedzibą w Domu Kultury 
w Łysokaniach.

Dla ułatwienia orientacji co do granic okręgów i obwodów 
poniżej zamieszczono wykaz numerów budynków przypisanych 
do poszczególnych okręgów i obwodów. Prosimy, w razie 
stwierdzenia  ewentualnych pomyłek o kontakt z Urzędem 
Gminy w Kłaju z Ewidencją Ludności (tel. 12  284 13 49 lub  
12 284 11 00  w. 41) w godzinach urzędowania. 

Udostępnienia spisu wyborców

Pomiędzy 26 października 2014, a 10 listopada 2014 
roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy  
w Kłaju (Ewidencja Ludności pokój nr 3) czy został  
w spisie wyborców prawidłowo uwzględniony.

Władysław Migdał

WY WIAD Z GOSPODARZEM GMINY
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Brzezie
Obwód głosowania nr 1, okręg wyborczy nr 1

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Brzeziu
granice obwodu głosowania: obszar sołectwa Brzezie w jego granicach 

administracyjnych.
Numery domów:
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74A, 74B, 
75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 120, 121, 121A, 122, 166, 
177, 183, 185, 192, 195 , 201, 202, 208, 2209, 210, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 223A, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 236A, 
237, 239, 240 ,241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 262, 
266, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277 ,278, 280, 281, 285, 286, 287, 
294, 295, 295A, 296, 298, 302, 304, 306, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 
320, 321, 325, 327, 329, 330, 331, 334, 336, 337, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 361, 362, 364, 367, 370, 371, 372, 374, 377, 378, 380, 386, 389, 
392, 397, 398, 403,  404, 406, 413, 414.

Dąbrowa
Obwód głosowania nr 2, okręg wyborczy nr 2

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Przedszkole Samorządowe  
w Dąbrowie

granice obwodu głosowania: Część pn-wschodnia Sołectwa Dąbrowa do 
drogi gminnej ul. Wiśniowa, powiatowej nr K2008 i drogi gminnej  

na działce nr 316.
Numery domów:
1, 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 76/2, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 208, 209, 213, 214, 215, 217, 219, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270 ,271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 334, 335 ,336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 357, 358.

Grodkowice i Łężkowice 
Okręg wyborczy nr 4, obwód głosowania nr 3 oraz nr 4

siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 3: Szkoła Podstawowa  
w Grodkowicach  – wszystkie numery domów.

siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 4: Dom Kultury w Łężkowicach  
wszystkie numery domów.

 granice obwodu głosowania: obszar sołectw Grodkowice + Łężkowice  
w ich granicach administracyjnych.

Gruszki i Dąbrowa
Obwód głosowania nr 5, okręg wyborczy nr 3

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Gruszkach
granice obwodu głosowania: część zachodnia sołectwa Dąbrowa  
+ obszar sołectwa Gruszki w jego granicach administracyjnych.

Numery domów Brzezie (Gruszki)
30, 83, 96, 98, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 136A, 138, 139, 140, 
140A, 142, 144, 144A, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 169A, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
178, 180, 184, 187, 188, 189, 190A, 191, 197, 198, 200, 203, 204, 206, 211, 214, 
238, 245, 260, 261, 263, 264, 272, 284, 289, 290, 292, 293, 300, 301, 303, 307, 
308, 317, 319, 322, 323, 324, 326, 328, 332, 335, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
356, 357, 358, 363, 373, 375, 379, 381, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 393, 395, 
399, 400, 407, 410, 411, 433, 435, 438. 

Numery domów Dąbrowa
2, 14, 16, 20, 29, 52, 69, 77, 78, 78A, 80, 88, 91, 93, 97, 102, 103, 109, 112, 123, 
127, 128, 129, 134, 136, 137, 147, 158, 160, 166, 168, 169, 178, 188, 191, 203, 
204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 216, 218, 223, 227, 235, 237, 239, 240, 246, 
262, 276, 283, 301, 315, 318, 319, 320, 328, 333, 353, 355.

Kłaj
Obwód głosowania nr 6, okręg wyborczy nr 6 

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Urzędu Gminy w Kłaju
granice obwodu głosowania: Grzybówka od pn. granicy  

do ul. Płachcińskiego, Kołodziejczyka, Osiedlowej do Kuligowskiej  
(Bloki Wojskowe).

Numery domów:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 
1/19, 1/20, 1/21, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 
2/14, 2/15, 2/16, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 
2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 26, 51, 55, 113, 114, 
115, 130, 139, 196, 214, 223, 224, 235, 238, 240, 265, 273, 274, 276, 288, 323, 325, 
326, 338, 341, 356, 359, 386, 388, 392, 397, 398, 399, 401, 406, 421, 424, 425, 426, 
438, 446, 449, 455, 457, 472, 480, 482, 486, 487, 493, 495, 520, 523, 531, 532, 533, 
534, 538, 539, 555, 556, 559, 560, 571, 589, 590, 594, 605, 609, 610, 611, 616, 617, 
618, 620, 621, 622, 629, 635, 636, 637, 639, 643, 650, 650/8, 650/10, 650/6B, 658, 
665, 678, 679, 687, 692, 694, 707, 714, 720, 725, 734, 738, 746, 749, 756, 768, 770, 
779, 783, 791, 792, 795, 797, 814, 819, 826, 832, 838, 840, 844,  854, 860, 865, 880, 
901, 902, 905, 932, 948, 959, 1034.

Obwód głosowania nr 6, okręg wyborczy nr 7
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sala Urzędu Gminy w Kłaju

granice obwodu głosowania: Gradobić, Gęsiarnia od ulicy Płachcińskiego, 
Wójtowicza do zach. granicy sołectwa i linii kolejowej.

Numery domów:
10, 12, 14, 21, 22, 24, 27, 48, 52, 67, 96, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 123, 124, 128, 
131, 132, 134, 140, 140A, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 156/1, 156/2, 157, 174, 176, 
179, 190, 192A, 200, 206, 207, 209, 213, 215, 218, 232, 234, 236, 245, 255, 268, 
269, 271, 277, 286, 291, 297, 298, 303, 322, 329, 333, 335, 336, 337, 342, 345, 375, 
377, 382, 383, 384, 390, 403, 405, 410, 412, 416, 434, 439, 440, 443, 444, 445, 451, 
454, 461, 467, 468, 469, 481, 484, 485, 499, 510, 522, 525, 526, 550, 558, 562, 563, 
564, 565, 570, 572, 573, 575, 576, 577, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 591, 593, 
596, 597, 601, 607, 615, 624, 625, 630, 531, 634, 638, 640, 646, 647, 656, 664, 672, 
681, 683, 684, 688, 705, 706, 708, 717, 721, 722, 724, 726, 729, 731, 732, 733, 736, 
737, 739, 741, 748, 750, 753, 754, 759, 761, 763, 769, 772, 774, 775, 778, 782, 788, 
790, 793, 794, 800, 801, 808, 816, 822, 823, 827, 829, 834, 849, 853, 861, 868, 886, 
891, 893, 898, 903, 906, 909, 910, 922, 925, 939, 952, 960, 972, 974, 976, 980, 983, 
1005, 1012, 1021, 1025, 1033, 1036.

Sprawdź gdzie możesz zagłosować! 
Poniżej znajduje się wykaz numerów budynków przypisanych  

do poszczególnych okręgów i obwodów Gminy Kłaj  
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WYBORY SAMORZĄDOWEWYBORY SAMORZĄDOWE
Obwód głosowania nr 7, okręg wyborczy nr 5

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza OSP Kłaj
granice obwodu głosowania: część pd.zach. sołectwa Kłaj od A4  

do drogo powiatowej 2006K ul. Wójtowicza, Kołodziejczyka, Osiedlowej, 
Słonecznej, Kościelnej.

Numery domów:
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 
44, 46, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 101, 116, 121, 135, 137, 138, 153, 159, 
160, 162, 163, 166, 165, 169, 175, 177, 178, 183, 188, 189, 202, 210, 221, 225, 230, 
248, 264, 267, 270, 297, 311, 317, 321, 327, 361, 378, 379, 402, 404, 418, 427, 433, 
435, 453, 458, 491, 496, 502, 503, 503A, 505, 507, 513, 517, 524, 527, 537, 540, 
566, 567, 568, 569, 579, 592, 602, 613, 614, 619, 628, 632, 633, 641, 642, 644, 646, 
649, 659, 660, 661, 662, 670, 674, 675, 676, 682, 685, 686, 693, 695, 697, 700, 703, 
704, 710, 711, 716, 730, 747, 757, 762, 785, 786, 788, 789, 802, 804, 806, 815, 817, 
818, 821, 828, 830, 856, 857, 858, 867, 869, 873, 875, 879, 907, 913, 914, 919, 930, 
938, 940, 944, 945, 947, 949, 957, 964, 965, 975, 988, 992,  1002, 1015.

Obwód głosowania nr 7, okręg wyborczy nr 8 
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza OSP Kłaj

granice obwodu głosowania: część sołectwa Kłaj – Podlas od pn. i wsch. 
granicy do ulic Doły, Wądoły, Kościelna, Słoneczna, Kuligowska.

Numery domów:
53, 60, 60a, 97, 98, 99, 100, 122, 142, 144, 152, 173, 180, 184, 187, 195, 211, 217, 
227, 228, 242, 244, 249, 260, 261, 282, 284, 289, 292, 314, 318, 322, 360, 363, 364, 
365, 387, 396, 413, 415, 419, 420, 422, 429, 431, 448, 450, 473, 474, 477, 477E, 
479, 488, 489, 490, 497, 498, 501, 504, 508, 508A, 509, 509A, 516, 521, 528, 529, 
536, 544, 554, 578, 582, 603, 606, 626, 645, 663, 689, 690, 691, 698, 712, 715, 719, 
723, 727, 728, 735, 743, 744, 745, 751, 752, 755, 758, 760, 773, 777, 781, 784, 796, 
798, 803, 809, 831, 836, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 859, 864, 870, 874, 878, 887, 
892, 896, 897, 899, 900, 904, 926, 933, 937, 943, 953, 963, 969, 981, 987, 991, 993, 
1010, 1019, 1027.

Obwód głosowania numer 7, okręg wyborczy nr 9
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Remiza OSP Kłaj

granice obwodu głosowania: część sołectwa Kłaj – Goły Brzeg od granicy 
wsch. i pd. do dróg: Nowej Kościelnej, Wądoły i Doły.

Numery domów:
3, 31, 37, 38, 47, 65, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 
95, 109, 111, 117, 119, 120, 125, 129, 133, 136, 148, 158, 166, 170, 171, 186, 194, 
201, 219, 220, 231, 231/1, 231/2, 258, 266, 278, 281, 290, 293, 294, 300, 302, 305, 
306, 307, 308, 313, 315, 319, 324, 328, 331, 334, 340, 343, 344, 347, 351, 352, 353, 
358, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 385, 393, 394, 407, 408, 414, 428, 
430, 432, 447, 459, 466, 470, 478, 492, 500, 511, 512, 514, 518, 519, 541, 542, 543, 
545, 546, 547, 548, 551, 552, 553, 574, 580, 595, 598, 599, 600, 604, 608, 623, 627, 
696, 709, 713, 718, 742, 764, 765, 766, 771, 776, 799, 810, 813, 824, 833, 843, 855, 
871, 882, 911A, 912,. 920, 931, 958, 961, 967, 970, 971, 979, 982, 984, 985, 998, 
1003, 1014, 1022.

Łysokanie
Obwód głosowania nr 8, okręg wyborczy nr 10

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Łysokaniach
granice obwodu głosowania: obszar sołectwa Łysokanie w jego 

granicach administracyjnych.
Wszystkie numery domów

Szarów
Obwód głosowania nr 9, okręg wyborczy nr 11

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Szarowie
granice obwodu głosowania: część południowa sołectwa Szarów  

do dr.powiat/ ul.Piaskowa, Skotniczna/dr nr 75 do gr wsch.
Numery domów:
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 50, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 
120, 121, 123A, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 138, 139, 141, 141A, 143, 151, 152, 
154, 158, 159, 160, 161, 163, 163A, 172, 173, 183, 184, 187, 190, 192, 194, 195, 
196, 202, 203, 205, 206, 207, 228, 229, 235, 236, 237, 238, 247, 262, 263, 266, 269, 
270, 272, 274, 278, 279, 283, 285, 287, 290, 293, 300, 304, 307, 308, 309, 311, 312, 

313, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 336, 
336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 339, 340, 342, 345, 346A, 347, 349, 350, 354, 355, 356, 
357, 358, 364, 366, 367, 375, 376, 381, 385, 386,  389, 393.

Obwód głosowania nr 9, okręg wyborczy nr 12
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Szarowie

granice obwodu głosowania: część północna sołectwa Szarów.
Numery domów:
4, 6, 23, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58, 60, 63, 70, 72, 75, 77, 95, 96, 
97, 106, 107, 109, 110, 111, 117, 119, 126, 128, 131, 133, 134, 136, 137, 140, 142, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 197, 200, 
201, 204, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 
230, 231, 232, 233, 234, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 
254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 271, 273, 275, 277, 281, 282, 284, 286, 288, 
291, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 301, 303, 305, 306, 310, 314, 320, 323, 326, 330, 
332, 335, 337, 338, 344, 348, 353, 360, 361, 363, 365, 369, 370, 371, 374, 379, 388, 
390, 396.

Targowisko
Obwód głosowania nr 10, okręg wyborczy nr 13

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Targowisku
granice obwodu głosowania: część pn. zach. sołectwa Targowisko  

do ulicy Wiejskiej, Zatoki, dr. Nr 75.
Numery domów:
3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 30, 37, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62A, 68, 80, 85, 
87, 88, 89, 91, 94, 100, 108, 113, 115, 131, 142, 150, 152, 155, 163, 163A, 174, 
176, 178, 181, 182, 241, 242, 245, 247, 253, 261, 266, 269, 270, 270A, 272, 273, 
279, 280, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 300, 301, 302, 306, 310, 314, 316, 
317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 332, 338, 339, 341, 347, 349, 
350, 352, 359, 366, 377, 380, 381, 383, 385, 387, 392, 395, 397, 398, 399, 400, 
401, 406, 408, 410, 414, 426, 431, 434, 437, 441, 442, 443, 446, 454, 458, 464, 
468, 473, 483, 492, 497, 510, 512, 516, 517, 522, 535, 540, 544. 

Obwód wyborczy nr 10, okręg wyborczy nr 14
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Targowisku
granice obwodu głosowania: część pd.wsch. Sołectwa Targowisko – 

Ostra, od ul. Wiejskiej, Centralnej, Szkolnej, Podrabie.
Numery domów:
2, 2A, 6, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 52, 56, 63, 64, 65, 66, 
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 95, 96, 96A, 98, 
101, 102, 105, 106, 110, 111, 111A, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 132, 133, 
134, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 162, 
165, 166, 169, 170, 172, 175, 177, 183,  184, 188, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 
205, 211, 112, 114, 216, 217, 219, 221, 222, 226, 228, 229, 232, 234, 236, 237, 
239, 240, 243, 248, 258, 265, 271, 271A, 281, 282, 331, 337, 340, 343, 348, 351, 
356, 360, 361, 365, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 386, 403, 407, 413, 
417, 418, 432, 435, 436, 448, 455, 461, 466, 472, 477, 480, 484, 508, 513,  518, 
546.

Obwód głosowania nr 10, okręg wyborczy nr 15
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Kultury w Targowisku

granice obwodu głosowania: część pd. Sołectwa Targowisko do Wołowej, 
dr. 75, ul. Zatoki, Centralnej, Szkolnej, Podrabie.

Numery domów:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 23/7A, 23/7B, 28, 32, 33, 35, 
43, 46, 55, 57, 103, 107, 112, 116, 117, 121, 126, 129, 135, 139, 146, 149, 154, 
157, 167, 171, 179, 180, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 196, 206, 207, 208, 209, 
218, 220, 223, 225, 227, 231, 235, 238, 250, 252, 254, 254A, 255, 256, 257, 259, 
260, 263, 264, 267, 276, 277, 278, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 297, 298, 299, 
304, 307, 312, 315, 326, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 346, 353, 354, 
355, 358, 363, 369, 374, 376, 379, 382, 384, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 396, 
402, 405, 409, 412, 415, 416, 419, 424, 425, 427, 430, 438, 439, 440, 444, 449, 
450, 451, 453, 456, 457, 459, 460, 462, 465, 467, 481, 486, 488, 491, 493, 494,  
502, 503, 509, 519, 523, 531, 532, 547.
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INWEST YCJE

Budowy społeczeństwa obywatelskiego  
ciąg dalszy
Gmina Kłaj ogłosiła przetarg nieograniczony na kompleksową realizację zada-
nia inwestycyjnego dla Gminy Kłaj w ramach projektu pn. „Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie Kłaj- etap 2” realizowanego przez Gminę Kłaj w ramach 
„Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.

6

Samodzielność wrzesień 2014

Dom Kultury  
w Łysokaniach 
Budynek Domu Kultury ma już nowe pokry-
cie dachowe, okna, drzwi, kominy oraz klatkę 
schodową. Zgodnie z projektem wykonane 
zostały prace termomodernizacji. Obiekt 
nie przypomina starego budynku, głownie 
za sprawą jasnej elewacji. Ostatnim etapem 
prac ma być zagospodarowanie terenu przed 
DK.

Kontynuacja prac wewnątrz rozpocznie się
na wiosnę w 2015 roku. 

Dom Kultury  
w Dąbrowie
W ramach remontu budynku dąbrowskiego 
Domu Kultury wykonano już dwuspadowy 
dach, całkowicie wymieniono stolarkę okien-
ną oraz drzwiową, jak również wykonano  
termomodernizację obiektu. W  tej miejsco-

wości prace zakończone zostaną w  marcu 
2015 roku. 

Dom Kultury  
w Szarowie 
Budynek służący szarowianom głównie do 
wspólnych spotkań i kulturalnych wydarzeń, 
swoim wyglądem przypomina teraz budynek 
sprzed lat. Stało się tak dzięki pracom remon-
towo-budowlanym w ramach których wy-
konana została jasna elewacja nadająca mu 
wygląd dworku. Natomiast nowe okna, drzwi 
i kompleksowa termomodernizacja przełoży 
się na ekonomiczne użytkowanie budynku. 

Oliwia Bieda

 INFORMACJEINWEST YCJE

Oświetlone  
ulice…
W dniu 14 lipca 2014 roku Wójt Gminy 
Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umo-
wę z  firmą   Tauron Dystrybucja S.A. na 
wykonanie prac mających na celu popra-
wienie stanu oświetlenia ulic. O szczegó-
łach przedsięwzięcia informuje gospo-
darz gminy:

Jakiego rodzaju to będą prace?
- Prace obejmują wymianę 118 sztuk opraw 
oświetlenia ulicznego oraz dobudowę ob-
wodów oświetleniowych o  długości 2.500 
metrów   wraz z 40-stoma sztukami lamp. 
Wymiana polegać będzie na zastąpieniu 
istniejących opraw oświetlenia ulicznego 
250W, 150W, 125W oprawami energo-
oszczędnymi typu PHILIPS SGS 103 o mocy 
70W.

Gdzie zrealizowana zostanie inwestycja?
- Lampy będą montowane w sześciu miej-
scowościach naszej gminy: Kłaju, Targowi-
sku, Szarowie, Dąbrowie, Brzeziu i  Grusz-
kach.

Skąd pochodzą środki na to zadanie?
- Koszty zadania pokryte zostaną z budżetu 
gminy.

Jakie korzyści przyniesie realizacja tego 
zadania?
- Przede wszystkim poprawi to bezpie-
czeństwo mieszkańców: wieczornych spa-
cerowiczów, rolkarzy, biegaczy oraz osób 
uprawiających nordic walking.  Nowocze-
sne, zaawansowane źródła światła pozwa-
lają też na zdecydowaną poprawę jakości 
oświetlenia naszej gminy. To skutkuje po-
prawą bezpieczeństwa również pojazdów 
poruszających się ulicami.  Inwestycja ta 
przełoży się również na oszczędności w zu-
życiu energii elektrycznej.

Dziękuję za udzielenie informacji,  
Oliwia Bieda

Zakończył się termin składana deklaracji uczestnictwa w programie ,,Budowa społe-
czeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj- etap II”. 
 
Joanna Jankowicz 
 
W nowym naborze rozdane zostanie 45 komputerów. Osoby zakwalifikowane do pro-
gramu (45 Beneficjentów) w ramach programu będzie uczestniczyć w darmowych lecz 
obowiązkowych szkoleniach z obsługi komputera. Wybór Beneficjentów spoczywał na 
specjalnie powołanej Komisji w dniach 16-18 września, która przydzieliła komputery w 
oparciu o określone w projekcie kryteria. Wybrany został również koordynator projek-
tu, który jest odpowiedzialny za wdrożenie uczestników programu w obsługę sprzętu 
komputerowego. Na realizację tego zadania Gmina Kłaj pozyskała środki w wysokości 
556.730 złotych. 
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Zakończył się termin składana deklaracji uczestnictwa w programie ,,Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie Kłaj- etap II”. 

Joanna JanKowicz 

W nowym naborze rozdane zostanie 45 komputerów. Osoby zakwalifikowane do programu 
(45 Beneficjentów) w ramach programu będzie uczestniczyć w darmowych lecz obowiązko-
wych szkoleniach z obsługi komputera. Wybór Beneficjentów będzie spoczywał na specjalnie 
powołanej Komisji, która będzie przydzielać komputery w oparciu o określone w projekcie 
kryteria. Po zakończeniu procesu wyboru beneficjentów wybrany zostanie również koordy-
nator, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie uczestników programu w obsługę sprzę-
tu komputerowego. Na realizację tego zadania Gmina Kłaj pozyskała środki w wysokości 
2.452.396,42 złotych. 

Od razu lepiej...
Dąbrowianie mogą czuć się bezpieczniej poruszając się ulicą umownie zwaną „Żwirową”. Tam 
bowiem położona została nowa nawierzchnia. Wyremontowany został 580-metrowy odcinek 
ulicy od Leśniczówki w stronę ulicy Zachodniej. Również dosypano i utwardzono pobocza. 

Znacznie lepiej poruszać mogą się również mieszkańcy Kłaja. Zwłaszcza ci którzy mieszkają na 
tzw. Gęsiarni. Stało się tak za sprawą nowej nawierzchni drogi. Nowy asfalt położony został na 
300 metrowym odcinku drogi, począwszy od skrzyżowania ulicy Leśnej z Wójtowicza. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”

Społeczeństwo obywatelskie w budowie Plan  
zagospodarowania 
przestrzennego
W połowie sierpnia planowane jest dru-
gie wyłożenie do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego uwzględ-
niających złożone uwagi i uzgodnienia  
w niezbędnym zakresie.  

Karolina Łach

alicJa hańdereK 

Po wyłożeniu planu będzie okres 14 dni na 
ewentualne złożenie uwag. Następnie Wójt 
Gminy Kłaj rozpatrzy złożone uwagi i jeżeli 
nic nie ulegnie zmianie przedstawi projekty 
planów do zatwierdzenia Radzie Gminy Kłaj. 
Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kłaj, 
dokumentacje planów sprawdzi Wojewoda 
Małopolski i po publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego plany 
wejdą w życie.

Opracowywanie nowych planów trwa od  
2012 r. Na początku procedury planistycz-
nej do Urzędu Gminy wpłynęło bardzo wie-
le wniosków, w których mieszkańcy prosili  
o przekwalifikowanie terenów pod zabudo-
wę mieszkaniową bądź usługową.

Zdecydowana większość wniosków i uwag 
złożonych po wyłożeniu planów do pu-
blicznego wglądu została uwzględniona. 
Pozostała część nie mogła zostać rozpatrzo-
na pozytywnie z uwagi na ich niezgodność 
ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy  
i innymi przepisami odrębnymi, jak również 
ze względu na to, że niektóre tereny należą-
ce do klasy gruntów od I do III nie uzyskały 
zgodny rolnej od Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Wójt Gminy Kłaj planuje jak najszybsze za-
kończenie procedowania zmian planów  
i przystąpienie do kolejnych etapów polityki 
przestrzennej gminy tzn. przystąpienia do 
opracowania nowego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy, a w następnej kolejności 
zmian miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, tak aby sukcesywnie 
zaspokajać potrzeby mieszkańców na tere-
ny budowlane. Dąbrowa Kłaj

Budowa  
chodnika  
w Łężkowicach
Trwają prace budowy chodnika 
położonego przy drodze powia-
towej w miejscowości Łężkowi-
ce. 

Oliwia Bieda 

Odcinek o długości 250 metrów 
powstaje począwszy od cmenta-
rza, wzdłuż Kościoła. Dokończony 
zostanie również fragment chod-
nika w stronę Książnic, jako kon-
tynuacja prac z  lat poprzednich.   
Zadanie zostanie sfinansowane 
po połowie przez władze gminy 
i powiatu.

Plebiscyt „Małopolska. 
Widać zmiany!”  
rozstrzygnięty!
Zakończył się plebiscyt pn. „Małopolska. Wi-
dać zmiany!”, którego organizatorem było 
Województwo Małopolskie. Konkurs miał na 
celu promocję najlepszych inicjatyw lokal-
nych realizowanych z Funduszy Europejskich 
w Małopolsce.

Wśród laureatów, którzy walczyli o głosy inter-
nautów znalazła się Gmina Kłaj. Nasza Gmina 
została laureatem w kategorii „Człowiek-poten-
cjał” za projekt „Budowa boiska do piłki nożnej 
oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni okólnej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – Szkoła 
Podstawowa w Kłaju”. 

Oficjalne wręczenie nagród miało miejsce 17 
października, w Kopalni Soli w Wieliczce. Każdy 
ze zwycięzców otrzymał, statuetki z mosiądzu, 
zdobione czerwonym małopolskim koralem. 
Statuetka symbolizuje 3 z małopolskich fundu-
szy unijnych: Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszyst-
kim mieszkańcom, którzy oddali głos na inicja-
tywę jaką była bodowa kompleksu lekkoatle-
tycznego serdecznie dziękujemy za głosy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje 

na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
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Nadbudowa budynku ośrodka 
zdrowia w kłaju 
Jednym z ważniejszych wydarzeń inwestycyjnych bę-
dącym w trakcie realizacji jest zmiana pokrycia da-

chu Ośrodka Zdrowia w Kłaju. Inwestycja ta jest szczególnie ważna gdyż jest 
to pierwszy etap prac związanych z remontem tego budynku. Przebudo-
wa dachu pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej i wykorzystanie 
jej na dodatkowe pomieszczenia. Termin zakończenia inwestycji związanej  
z nadbudową planowany jest na koniec roku 2014.

JOanna JankOwicz-nOgal

Kolejne etapy inwestycji będą obejmowały kompleksowy remont oraz 
przebudowę wnętrz, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę in-
stalacji, budowę windy oraz termomodernizację. 

Kompleksowy remont Ośrodka Zdrowia przyczyni się do poprawy układu funk-
cjonalno-użytkowego budynku, w tym pomieszczeń lekarskich. Ośrodek zosta-
nie tak przeorganizowany aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń budynku  
i ułatwić dostęp mieszkańców do większej ilości specjalistów. Poszerzenie działalności 
lekarskiej nie jest jedynym atutem inwestycji, kolejnym jest poprawa samej estetyki bu-
dynku. Ważnym dla nas jest by mieszkańcy oczekując na przyjęcie bądź będąc w trakcie 
wizyty lekarskiej mieli pełen komfort wizyty. 

 Województwo Małopolskie opublikowało mapę obrazującą środki 
pozyskane przez Gminy na realizację projektów z zakresu gospodarki 
wodno- ściekowej w ramach działania ‘’Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2007- 2013 (stan na dzień 30 września 2014) z której 
wynika iż Gmina Kłaj pozyskała ponad 3 mln zł. 

Więcej na: www.klaj.pl

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY 
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Informacje GPK  
w Kłaju
Informujemy, że Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne  Sp. z o. o. w Kłaju  
od października 2014 roku będzie prowa-
dzić kontrolę przyłączy kanalizacyjnych. 
Kontrola ma na celu wykrycie nielegal-
nych włączeń ścieków opadowych (wód 
deszczowych), roztopowych oraz wód 
drenażowych do sieci kanalizacji sanitar-
nej. Odprowadzanie takich wód i ścieków 
do kanalizacji sanitarnej w znacznym 
stopniu zakłóca pracę oczyszczalni ście-
ków, jak również obciąża przepompow-
nie ścieków generując znaczne koszt, 
które w konsekwencji ponoszą wszyscy 
mieszkańcy Gminy Kłaj korzystający  
ze zbiorczej sieci wodociągowej oraz ka-
nalizacyjnej. Kontrole prowadzone będą 
przy pomocy specjalistycznego urządze-
nia lokalizującego. 

W związku z powyższym przypominamy,  
że wprowadzanie wód opadowych do ka-
nalizacji sanitarnej jest naruszeniem ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. 
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i podlega karze 
ograniczenia wolności albo karze grzywny 
do 10 000,00 zł. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.06.2001 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków Art. 9 ust. 1 
„Zabrania się wprowadzania ścieków byto-
wych i ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przeznaczonych do odpro-
wadzania wód opadowych, a także wpro-
wadzania ścieków opadowych i wód drena-
żowych do kanalizacji sanitarnej.” Art. 28 ust. 
4 „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,  
o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza 
ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega 
karze ograniczenia wolności albo grzywny 
do 10 000 zł.” Art. 28 ust. 4a „Karze określo-
nej w ustępie 4 podlega także ten, kto nie 
stosuje się do zakazów, o których mowa  
z art. 9 ust. 1 i 2.”
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Kolejny etap  
budowy  
kanalizacji  
sanitarnej  
w gminie kłaj
Rozpoczęły się prace związane z bu-
dową kolejnego odcinka kanalizacji 
sanitarnej, tym razem w miejscowości 
Targowisko. 

JOanna JankOwicz - nOgal 

Domy na ulicy ,,Szkolnej” oraz Zespół 
Szkół w Targowisku będą mieć już nie-
bawem możliwość przyłączenia się do 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Można 
zauważyć trwające prace geodezyjne, 
które polegają na wyznaczaniu studni  
w terenie, kolejnym etapem będzie wej-
ście w teren większego sprzętu, który 
może nieznacznie uniemożliwić ruch 
pieszy i kołowy po ulicy ,,Szkolnej” zatem 
uprzedzamy o możliwych utrudnieniach 
związanych z dojazdem do Zespołu 
Szkół 

w Targowisku. Remontowaną ulicę bę-
dzie można objechać ulicami poprzecz-
nymi. Firma wykonawcza realizująca 
zadanie zapewni odpowiednie oznako-
wanie i zabezpieczenie wykopów, a tak-
że oznakowanie objazdów. 

Na realizowaną inwestycję Gmina uzy-
skała dofinansowanie w wysokości  
75% z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007- 2013 tym samym 
maksymalnie wykorzystując przyznany 
limit środków europejskich na realizację 
budowy kanalizacji na terenie Gminy. 
Kolejny etap budowy kanalizacji będzie 
realizowany z nowego rozdania fundu-
szy europejskich na lata 2014-2020.

INWEST YCJE

Termomodernizacja  
dobiegła  
końca…
Prace związane z termomodernizacją oraz wymianą stolarki okiennej, drzwiowej 
Domów Kultury oraz OSP na terenie Gminy Kłaj dobiegły końca. 

Joanna Jankowicz -nogal

Wszystkie roboty budowlane zosta-
ły zakończone w terminie oraz wy-
konane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym. Powyższe 
prace zostały współfinansowane  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach zadania pn.: Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 
publicznej Gminy Kłaj- etap I. Istot-
nym znaczeniem tego typu prac jest 
znaczne obniżenie kosztów związa-
nych z ogrzewaniem pomieszczeń. 
Powszechnie wiadomo, że straty 
energii powodują znaczne zuży-
cie energii oraz podniesienie kosz-
tów eksploatacyjnych związanych 
z użytkowaniem budynków. Celem 
uniknięcia oraz ograniczenia zużycia 
zostały wykonane podstawowe oraz niezbędne prace na budynkach użyteczności pu-
blicznej. Początkowy wkład finansowy w tego typu prace przyniesie korzyści w formie 
oszczędności w kolejnych latach użytkowania. Kolejnym etapem prac będzie remont po-
mieszczeń wewnątrz, który częściowo jest już realizowany aby umożliwić mieszkańcom 
zorganizowanie czasu wolnego oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności spo-
łeczno- kulturalnej. Dom kultury stanowi miejsce spotkań mieszkańców, punkt wyborczy, 
miejsce organizacji najważniejszych wydarzeń lokalnych tzw. serce społeczności lokal-
nej dlatego powinniśmy dążyć do tego aby miejsca te tętniły życiem.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY 
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Dom kultury w dąbrowie

Dom kultury Łysokaniach Remiza OSP Kłaj
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Program Wyprawka 
2014 zakończony
W gminie zakończono wypłatę dofinansowania  
w ramach rządowego programu udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników 
-„Wyprawka szkolna”. 

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj.

W roku szkolnym 2014/2015 programem objęci 
zostali uczniowie rozpoczynający naukę w klasach 
II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin,  
w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł  
(w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych lub socjalnych 
także z rodzin niespełniających tego kryterium) oraz 
uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, ale uczęszczający do ogólnodostępnych szkół 
podstawowych lub gimnazjów - bez względu na osiągnięty 
dochód.

W gminie złożono i pozytywnie zweryfikowano łącznie 52 
wnioski (w tym 30 wg. kryterium dochodowego /o 18 mniej 
niż w 2013/, 8 wniosków poza kryterium dochodowym  
/o 3 więcej niż w 2013/ i 2014 wniosków dla uczniów 
objętych potrzebą kształcenia specjalnego /o 6 więcej niż 
w 2013/).

W ramach wyprawki wypłacono łącznie kwotę 14  229,98 
zł, z czego 4  256,42 zł dla uczniów z  Kłaja, 3  440,00 zł  
z Grodkowic, 2 475,00 zł z Targowiska, 2 183,56 z Brzezia 
i 1875,00 zł z Szarowa. Indywidualne dofinansowania 
mieściły się w granicach od 225 zł do 770 zł, przy czym 
warunkiem przyznania pełnej kwoty było przedstawienie 
przez rodzica dowodów zakupu podręczników 
potwierdzających wysokość poniesionych wydatków. 
Dyrektorom, wychowawcom, pedagogom szkolnym  
i innym pracownikom oświaty należą się podziękowania 
za koordynowanie działań i sprawną organizacją akcji na 
terenie szkół.

Zgoda Rodziców  
wymagana
Odrzucenie przez Sejm RP obywatelskiego projektu 
nowelizacji kodeksu karnego, przewidującego m.in. 
kary za „publiczne propagowania lub pochwalanie po-
dejmowania przez młodocianych poniżej 15 roku życia 
zachowań seksualnych lub dostarczanie im środków czy 
informacji ułatwiających podejmowanie takich zacho-
wań” nie przekłada się w żaden sposób na treści reali-
zowanych w klasach V-VI szkoły podstawowej i gimna-
zjum zajęć w zakresie wychowania do życia w rodzinie. 
Nauczycieli prowadzących tego typu zajęcia obowią-
zuje nadal podstawa programowa oraz uzgadnianie  
z rodzicami uczniów przewidywanych do realizacji treści 
nauczania. Nie ma także możliwości i nie stwierdzono 
przypadków, aby w naszych szkołach przedstawiciele 
jakichkolwiek organizacji, stowarzyszeń lub grup spo-
łecznych prowadzili zajęcia /prelekcje/ dla młodzieży  
z zakresu agresywnej edukacji seksualnej, opartej m.in. 
na standardach WHO (światowa organizacja zdrowia). 

Przypominamy, że prowadzenie jakichkolwiek zajęć  
w szkole przez podmioty zewnętrzne może odbywać 
się wyłącznie za wiedzą dyrektora szkoły po uprzednim 
uzyskaniu zgody rodziców. Bez zgody rodziców i wie-
dzy dyrektora szkoły żaden nauczyciel nie ma prawa 
zapraszać do szkoły nikogo, kto oferuje przeprowadze-
nie określonego typu zajęć lub prelekcji dla uczniów,  
a jeżeli już dochodzi do ich organizacji, to w trakcie ta-
kich zajęć obecność nauczyciela szkoły jest bezwzględ-
nie wymagana. Zasady takie-według informacji ze szkół-
są znane i przestrzegane przez dyrektorów i nauczycieli. 

Rodziców zachęcamy natomiast do wykorzystywania 
przysługujących im uprawnień i zapewnienia ochrony 
swoim dzieciom przed przestępstwami popełnianymi 
na szkodę małoletnich, z którymi ci mogą zetknąć się 
choćby podczas korzystania z sieci Internet (molesto-
wanie, pedofilia, pornografia czy wykorzystanie seksu-
alne). 

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj.

INFORMACJE
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Sprzedaż nieruchomości a podatek 
dochodowy
Każde zbycie nieruchomości, które odbywa się przed upływem pięciu lat, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wymaga rozliczenia się z urzę-
dem skarbowym.  Funkcjonują 3 tryby rozliczeń PIT przy zbyciu nieruchomości, zależne 
od momentu nabycia danej nieruchomości:

1. Zbycie nieruchomości nabytych od 2009 roku – składamy PIT-39, w którym wykazujemy 
kwotę dochodu zwolnionego ewentualnie podatek do zapłaty.
W przypadku zbycia nieruchomości, które zostały nabyte od 2009 roku występuje 19% po-
datek, które obliczamy od dochodu. Podstawą udokumentowania wydatków są  faktury VAT. 
Podatku nie zapłacimy jeżeli:
– środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. 
Wydatkowania tych środków musimy dokonać w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podat-
kowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Gdy miną dwa lata, a my wydamy pieniądze lub 
nie..., dobrze jest natychmiast udać się do urzędu skarbowego (z fakturami na wydatki bądź  
z korektą PIT-39) gdzie wszystko zostanie ostatecznie sprawdzone i nie będziemy narażeni na 
zapłatę nadmiernych odsetek. 

2. Zbycie nieruchomości nabytych w latach 2007-2008 – składamy PIT-36, PIT-36L, PIT-38
W przypadku zbycia nieruchomości, które zostały nabyte w latach 2007-2008 występuje 19% 
podatek, który obliczamy od dochodu, czyli kwotę uzyskaną ze sprzedaży możemy pomniej-
szyć nie tylko o koszty sprzedaży, lecz także o udokumentowane koszty nabycia nieruchomo-
ści i nakłady, które zwiększyły jej wartość w trakcie jej posiadania. Podstawą udokumentowa-
nia wydatków są  faktury VAT. Podatku nie zapłacimy jeżeli zostaną spełnione łącznie  n/wym. 
warunki:
– przedmiotem zbycia jest budynek, lokal mieszkalny lub prawo do budynku lub lokalu miesz-
kalnego, i jeżeli byliśmy tam zameldowani, na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 mie-
sięcy przed datą zbycia, tzw. ulga meldunkowa oraz
– złożymy oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej w termi-
nie  złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia roku następnego. 
Natomiast w przypadku obowiązku zapłaty  podatku winni jesteśmy wypełnić jeden z for-
mularzy: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38, a podatek należy zapłacić w terminie złożenia zeznania 
rocznego, tj. do 30 kwietnia. 

3. Zbycie nieruchomości nabytych do końca 2006 roku –  składamy PIT-23
W przypadku zbycia nieruchomości, które zostały nabyte do końca 2006 roku występuje 10% 
zryczałtowany podatek dochodowy, czyli opodatkowany jest przychód, a nie dochód. Ozna-
cza to, że nie możemy odliczyć np. ceny nabycia nieruchomości. Podstawą udokumentowania 
wydatków są: faktury VAT, rachunki, umowy cywilnoprawne. Podatku nie zapłacimy jeżeli:
– zbywana nieruchomość została  nabyta w spadku lub darowiźnie lub
– jeśli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w całości wydatkowane na własne cele mieszka-
niowe. Wydatkowania tych środków musimy dokonać w ciągu dwóch lat od momentu zbycia. 
Zobowiązani jesteśmy jednak do napisania w terminie 14 dni od dnia zbycia  oświadczenia o 
wydatkowaniu przychodu ze sprzedaży. 

Gdy jednak nie udało nam się wydatkować całości lub części przychodu jesteśmy zmuszeni 
złożyć korektę PIT-23 i zapłacić podatek.

Sprawy dotyczące zbycia nieruchomości, które zostały nabyte do końca 2006 roku, którymi 
może zainteresować się fiskus, są najpóźniej z 2011 roku. Gdy nieruchomość nabytą do  2006 
roku, sprzedaliśmy w roku 2012  i później, nie musimy  się już  rozliczać z urzędem skarbowym. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, 
poz. 176 z późn. zm). w brzmieniu obowiązującym: do 31 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. 
do 31 grudnia 2008 r. i od 1 stycznia 2009 r.

Oficium officjo  
provocatur 
(życzliwość wywołuje życzliwość)

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Szarowie składa podziękowanie  
Wójtowi Gminy Kłaj Panu Zbignie-
wowi Strączkowi i Radzie Gminy.

W ciągu ostatnich lat nasza szkoła  
i przedszkole zmieniły się nie do pozna-
nia. Jak już wspominaliśmy w poprzed-
nio zamieszczanych na naszych stor-
nach podziękowaniach wielka w tym 
zasługa pracowników, rodziców oraz 
ludzi dobrej woli , a także lokalnych  
sponsorów. 

Nie sposób jednak zapomnieć o bardzo 
dużym zaangażowaniu w proces mo-
dernizacji i upiększania naszej placówki 
Wójta Gminy.  

Pan Zbigniew Strączek nie szczędził 
uwagi, pomysłów i środków finanso-
wych na wspieranie szkoły i przedszko-
la w ich dążeniach do jak najlepszego 
funkcjonowania i zaspakajania potrzeb 
edukacyjnych naszych wychowanków. 

Zawsze jest otwarty na nasze pomysły 
oraz umożliwia nam korzystanie z po-
mocy osób zatrudnianych przez gmi-
nę w ramach robót publicznych i prac 
społecznie użytecznych, by realizować 
wyznaczone kierunki działań. 

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi  
i Radzie Gminy za  kompleksową ter-
momodernizację naszego Szarowskie-
go przedszkola oraz zabezpieczenie  
środków finansowych, które pozwoli-
ły na remont dachu i agregatu na hali 
sportowej. 

Nasze Szarowskie przedszkole, do 
którego wcześniej dosłownie „lała się 
woda i łapano ją do miednic” jest obec-
nie  piękną, nowoczesną placówką dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. 
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Cztery pory roku  
w Puszczy  

Niepołomickiej
Obszary Natura 2000 w obiektywie! 

Weź udział w konkursie fotograficznym  
i wygraj cenne nagrody.

Termin dostarczenia prac: 15 maja 2015
Więcej informacji w regulaminie  

na: www.klaj.pl 

UKS „Smyk”, 
ZSO Brzezie,

Rada Sołecka Brzezia
oraz 

Gmina Kłaj 

zapraszają wszystkich mieszkańców  
gminy Kłaj 

 
na obchody Święta 11 listopada, 

które tradycyjnie odbędą się w Brzeziu. 

Więcej informacji na: www.klaj.pl
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy 

Kłaj.

serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców 

gminy Kłaj
 

na koncert  
patriotyczny pieśni 

w wykonaniu gminnego 
chóru „Gaudium”.

9 listopada 2014 roku
Sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju

Więcej informacji na:www.klaj.pl

Zapraszamy!

Wójt Gminy Kłaj  
– Zbigniew Strączek

 oraz 
Stowarzyszanie  

Rozwoju Gminy Kłaj

O g łO s z e n i e  p ł at n e
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Trzecia gra terenowa 
na skraju Puszczy  
Niepołomickiej
Kolejny etap projektu „Ekologiczne gry terenowe na 
skraju Puszczy Niepołomickiej” to tym razem wyprawa 
w głąb lasu. ZSO Szkoła Podstawowa Szarów zaprosiła 
przedstawicieli wszystkich szkół na poznawanie z bli-
ska leśnych tajemnic.

dOrOta chudecka

W poniedziałek rano uczniowie ze szkół z naszej gminy 
wybrali się autobusem do puszczy. Pan leśniczy Wojciech 
Wimmer pokazał nam przepięknie zachowany naturalny 
las, gdzie wszystkie umarłe drzewa nadal leżą i nikt ich nie 
sprząta. Tam mech rośnie sobie w dowolnych miejscach  
i wszystko pachnie próchnicą. Dęby w tym miejscy są 
naprawdę olbrzymie, szerokie i majestatyczne. Ponieważ 
było mgliście i wilgotno, mieliśmy wrażenie jakbyśmy 
znaleźli się w jakiejś bajce lub filmie przygodowym. Miej-
sce to nazywa się Lipówka i jest to rezerwat, który został 
utworzony w 1957 roku z myślą o ochronie naturalnych 
drzewostanów dawnej Puszczy Niepołomickiej. Występu-
je tu typowy grąd (wielogatunkowy i wielowarstwowy las 
liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów) w którym 
zachowało się naturalne zadrzewienie puszczańskie. Na-
stępnie zobaczyliśmy paśnik dla jeleni i innych zwierząt 
w uroczysku Lipowiec na górze Kobyla Głowa. Dowiedzie-
liśmy się, że jeleni jest około 300 w naszej puszczy oraz 
co to jest lizawka (sól dla zwierząt). Potem pojechaliśmy 
nad Czarny Staw sprawdzić czy woda w nim na prawdę 

jest czarna. Okazało się, że na dłoni jest brązowa, a kolor 
wody bierze się od torfowego dna stawu. W okolice zoba-
czyliśmy uprawę leśną, czyli młodziutki las, ogrodzony dla 
ochrony przed zwierzętami. Tuż za nim był młodnik, czyli 
troszkę wyższy las, któremu zwierzęta już nie zagrażają. 
Wszystkie te informacje mogliśmy zebrać dzięki uprzej-
mości pana Wojciecha. Naszą wyprawę zakończyliśmy na 
Sitowcu, czyli pod wiatami edukacyjno-rekreacyjnymi. 
Tam upiekliśmy kiełbaski i zjedliśmy coś słodkiego. Roz-
daliśmy nagrody dla szkół w postaci zestawów do badań 
chemicznych i zapoznaliśmy się z planszami edukacyjny-
mi. Każda ze szkół otrzymała również zestaw materiałów 
papierniczych a w zamian przygotuje plakaty, projekty  
o tym, co dało nam uczestnictwo w projekcie „Ekologiczne 
gry terenowe na skraju Puszczy Niepołomickiej”. 

W tym czasie nasi najmłodsi uczniowie z klas 1-3 mia-
ły za zadanie przedstawi ć jak wyobrażają sobie zwierzęta, 
jakie można spotkać w naszym lesie. Prace były indywidu-
alne i grupowe; duże i małe. Pokazały, że uczniowie dobrze 
znają mieszkańców naszej puszczy.

Za tydzień spotykamy się w naszej szkole, aby po-
chwalić się wiedzą zdobytą z książek, które zostały zaku-
pione w ramach projektu. Ciekawe nagrody czekają!!!

Projekt sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

i Gminę Kłaj, realizowany przez ZSO SP Szarów we współ-
pracy z Nadleśnictwem Niepołomice.

OŚWIATA

Zajęcia taneczne 
DANCE & FUN  
rozpoczęte!
W ZSO w Kłaju rozpoczął się już czwarty sezon 
tanecznej przygody dla dzieci i młodzieży z zespołu 
Dance & Fun.

ewa lipińska - glica

Zespół tworzą trzy grupy Mini Formacja Dance & Fun –
dzieci młodsze  6-7 lat, Formacja Dance & Fun – dzieci star-
sze 8-11 lat oraz Formacja Dance & Fun Juniorzy -12-16 lat. 
Grupy taneczne pracować będą nad choreografiami opar-
tymi o taniec nowoczesny, hip-hop, taniec jazzowy, laty-
noski oraz Zumbę. Dzieci i młodzież przygotowywane są 
do reprezentowania Kłaja na konkursach tanecznych oraz 
do aktywnego brania udziału w pokazach, imprezach śro-
dowiskowych odbywających się na terenie naszej gminy.
Technika taneczna kształtowana jest w oparciu o podsta-
wy tańca klasycznego oraz ćwiczenia wzmacniające i roz-
ciągające, poprawiające koordynację i pamięć ruchową. 
Zajęcia prowadzi: Choreograf, Instruktor Fitness, Official 
Zumba Instruktor-Ewa Lipińska – Glica oraz Choreograf, 
Tancerz, Instruktor, Producent –Andrzej Starowicz

Podchody w Puszczy 
Niepołomickiej
W ramach projektu „Ekologiczne gry terenowe na 
skraju Puszczy Niepołomickiej” wszyscy uczniowie  
z ZSO Szarów oraz reprezentacje szkół z całej gmi-
ny Kłaj wraz z opiekunami wybrały się do lasu na 
podchody. 

dOrOta chudecka

Trasa rozpoczynała się na boisku szkolnym i wiodła 
koła kościoła, wzdłuż torów i boiska LZS „Zryw”, po-
przez las do szlabanu w Dąbrowie i z powrotem na 
boisko szkolne. Podczas całej drogi uczniowie byli 
związani sznurkiem, aby sprawdzić jak istotne są po-
wiązania w przyrodzie, o czym wcześniej mówił nam 
ekolog, pan Krzysztof Kus. Niektórzy łatwo sprawdzili, 
że jeśli jeden idzie za szybko to drugi się przewraca,  
a całe zadanie dużo łatwiej wykonać w grupie. Zada-
nia były związane z wiedzą ekologiczną, ale też z naszą 
kreatywnością-robienie stroju z odpadów czy tworze-
nie ludzika z plastikowych naczyń i sztućców. Spotka-
liśmy również leśniczego obok plansz edukacyjnych. 
Dowiedzieliśmy się, że gospodarka w lesie jest coraz 
bardziej ekologiczna. Grupy były mieszane, czyli część 
uczniów z naszej szkoły a część ze szkoły sąsiedzkiej. 
W ten sposób mieliśmy szanse integracji z naszymi ko-
legami z innych szkół. Młodsi uczestnicy podchodów 
musieli odnaleźć w lesie wcześniej ukryte hasło, które 
następnie mieli wykonać w grupach i pokazać je star-
szym uczestnikom. 

W oczekiwaniu na kolejne grupy na boisku odbył się 
happening, podczas którego można było strzelać  
z łuku, strzelać rzuty karne, sprawdzić się w slalomie 
piłki nożnej, malować kredą na asfalcie, skakać na 
skakance, rzucać do kosza, puszczać duże bańki my-
dlane. Gdy już wszystkie grypy wróciły, jury odczytało 
wyniki zabawy.  Okazało się, że najwolniejsza grupa 
zdobyła najwięcej punktów. Znali się na ekologii najle-
piej. Zajęli jednak drugie miejsce, bo liczył się też czas. 

Grupy zwycięskie otrzymały puchary, a każda ze szkół 
otrzymała drzewo platan, do posadzenia na własnym 
boisku. Wszystkie szkoły dostały zestaw książek do 
swoich bibliotek, na których podstawie zostanie prze-
prowadzony konkurs wiedzy o ekologii i przyrodzie. 
Uczestnicy otrzymali gadżet odblaskowy, koniczynkę 
lub misia do zawieszenia przy plecaku oraz ciastko  
i soczek. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 
za zaangażowanie. Dziękujemy również wszystkim, 
którzy nam pomogli w realizacji tej edukacyjnej zaba-
wy: strażakom OSP Szarów, panu leśniczemu Wojcie-
chowi Wimmerowi, pani Paulinie Jankowicz, Sabinie 
Zaporowskiej, Marii Jareckiej. Wkrótce czeka nas ko-
lejna gra terenowa tym razem o zwierzętach w naszej 
puszczy.
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Instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej – pod kierunkiem pani pielęgniarki szkolnej.

Redakcja gazetki „Odblaskowa - Szkolna 313” po-
święconej sprawom bezpieczeństwa oraz sporządzenie 
ulotki.

„Odblaskowe podchody” klas I-III, podczas których 
uczniowie w sposób praktyczny wykorzystają zdobytą 
w szkole wiedzę.

Marsz odblaskowy ulicami Targowiska, w trakcie 
którego uczniowie rozdawać będą przechodniom na-
klejki odblaskowe oraz ulotki zawierające obowiązki 
pieszego i rowerzysty, zachęcając do noszenia odbla-
sków.

Podczas zajęć pozalekcyjnych ( świetlica, zbiórki 
harcerskie, ) realizowane będą zagadnienia z zakresu 
bezpieczeństwa ( gry, zabawy, konkursy, odblaskowa 
dyskoteka). 

Uczestnictwo w małopolskim konkursie plastycz-
nym „Bezpieczna droga do szkoły”, na temat: „ODBLA-
SKOWA SZKOŁA-jestem widoczny na drodze” ( etap 
szkolny, wyróżnione prace uczniów klas I-IV wysłane). 

Zwieńczeniem działań będzie zorganizowanie 
„Szkolnego dnia bezpieczeństwa”, podczas którego 
będzie można zobaczyć przedstawienie połączone  
z hasłami promującymi bezpieczeństwo, odbędzie się 
konkurs wiedzy o ruchu drogowym „Jeden z dziesięciu”, 
ratownicy z OSP w Targowisku zorganizują dla uczniów 
pokaz  z zakresu ratowania życia, a najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły wystąpią w pokazie mody odblaskowej. 
Podczas kiermaszu będzie można nabyć własnoręcznie 
wykonaną biżuterię odblaskową. 

Wyrażamy nadzieję, że podejmowane przez nas 
działania podniosą świadomość uczniów naszej szkoły 
w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo, a rodzice 
w procesie wychowania będą mogli odwoływać się do 
posiadanej wiedzy i umiejętności swoich dzieci.

Koordynatorzy

OŚWIATAOŚWIATA

Odblaskowa szkoła  
w Brzeziu
karOlina kielan

Akcja ma na celu wyposażenie jak największej liczby 
dzieci w elementy odblaskowe, oraz poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego jego najmłodszych uczest-
ników.

Planujemy zrealizować różne zadania m.in.
– Ogólnoszkolny konkurs plastyczny- „Bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym” 
– Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym oraz 
jazdę na rowerze po torze przeszkód. 
– Zajęcia z udziałem funkcjonariusza Policji. 
– Spektakl w wykonaniu uczniów „Jesteśmy bezpieczni  
w drodze do szkoły i ze szkoły”. 

W czasie akcji będziemy też przypominać dorosłym – 
nauczycielom, rodzicom, opiekunom – o ustawowym obo-
wiązku noszenia elementów odblaskowych przez dzieci 
do lat 15 oraz dorosłych poruszających się po zmierzchu 
poza terenem zabudowanym. A dla najmłodszych  Nasza 
Polonistka Agata Smoter napisała złote zasady,  którymi 
zawsze mają się kierować:

Odblaskowicz
Muszę widoczny być na drodze,
Gdy idę, jadę na hulajnodze
Albo na rolkach-zwłaszcza o zmroku
Przy mgle i deszczu-na każdym kroku.
Tak by mnie było z oddali widać!

„Odblaskowi -  
widoczni na drodze”
Takie hasło przyświeca tegorocznym działaniom 
dotyczącym bezpieczeństwa na drodze w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku.  Jak co 
roku, nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się 
w inicjatywę organizatorów Konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”. Jednym z głównych celów konkursu jest 
wyposażenie jak największej liczby uczniów w ele-
menty odblaskowe oraz podniesienie świadomości 
uczniów i rodziców na temat dbania o bezpieczeń-
stwo podczas drogi do i ze szkoły.

Wśród inicjatyw zaplanowanych we wrześniu zre-
alizowane zostały następujące: 

Wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki zaopatrzeni 
zostali w kamizelki odblaskowe.  W wyniku regularnego 
i rzetelnego sprawdzania przez nauczycieli, noszenie 
ich stało się już dobrą praktyką naszych uczniów. Wa-
runkiem uczestnictwa w wycieczce pieszej, czy rowero-
wej jest założona kamizelka. 

Na korytarzach szkolnych oraz w klasach wykona-
no gazetki wg pomysłu uczniów na temat bezpieczeń-
stwa na drodze.

Podczas pierwszego szkolnego spotkania z rodzi-
cami, 19 września 2014r.,  gość specjalny z Powiatowej 
Komendy Policji w Wieliczce, pani Magdalena Chwastek, 
specjalista ds. nieletnich, przeprowadziła spotkanie na 
temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, 
także ucznia” oraz „Zagrożenie w sieci - profilaktyka  
i reagowanie”. 

Rodzice zapoznani zostali z przepisami prawa re-
gulującymi niewłaściwe zachowania młodzieży oraz 
zagrożeniami dzieci, które korzystają z Internetu bez 
odpowiedniej kontroli rodzicielskiej. Udzielono prak-
tycznych rad dotyczących ochrony wizerunku, mienia 
oraz dóbr osobistych. 

„Odblaskowe grillowanie” połączone ze spotka-
niem na temat bezpieczeństwa na drodze, miało miej-
sce 24 września 2014r. w miejscowym klubie sporto-
wym „Targowianka”. Pan dzielnicowy Piotr Piotrowski 
wraz z panem Robertem Spyrczyńskim ze Stowarzysze-
nia na Rzecz Pieszych przypomnieli podstawowe zasady 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Na-
stępnie odpowiadali na nurtujące uczniów zagadnienia, 
takie jak: jazda na rolkach po ulicy, rowerem po chodni-
ku, czy rasa psa ma wpływ na bezpieczeństwo domu, 
monety produkowane w 3D, niebezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych na ruchliwych drogach Targo-
wiska. Spotkanie zakończono przyjemnym akcentem- 
smażoną kiełbaską z dodatkami. 

Podczas zajęć szkolnych uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli podejmują ciekawe zadania: klasa I  
w ramach klubu „Bezpiecznego Puchatka” wybrała się 
na pieszą wycieczkę ulicami Targowiska, celem zapo-
znania się ze znakami drogowymi, działaniem sygnali-
zacji świetlnej oraz zasadami korzystania z przejścia dla 
pieszych. Klasy II-VI pracują na materiałach „Droga i ja” 
oraz  w Szkolnym Klubie Bezpieczeństwa. 

Przed nami plany: 
Wyszkolenie Młodzieżowych Ratowników Medycz-

nych przez OSP Kłaj.

„Trzeba życzliwości  
i dobroci, aby pomagać
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresow-
nie.

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwa-
le i do końca wyciągać przyjazną dłoń”

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Szarowie składają wszyst-
kim rodzicom i innym osobom zaangażowanym w po-
moc na rzecz naszej szkoły serdeczne podziękowania za 
wkład finansowy i rzeczowy w rozwój naszej placówki. 
Dzięki Państwa pomocy  możemy cieszyć się z coraz lep-
szych warunków do pracy i wszechstronnego rozwoju 
naszych wychowanków. Bardzo dziękujemy za aktywny 
udział w różnorodnych formach współpracy. Każdy, na-
wet najmniejszy gest pomocy jest niezwykle cennym 
darem dla wszystkich naszych przedszkolaków i uczniów 
naszej szkoły.

Dzięki znakomitej atmosferze  wspólnych działań 
oraz aktywnym wspomaganiu  akcji społecznych reali-
zowanych na rzecz naszych placówek w ciągu dwóch 
ostatnich lat udało się zebrać  ponad 28 tysięcy złotych. 
Zebrane środki umożliwiły nam wykonanie wielu dodat-
kowych kosztownych prac i remontów.

Już teraz możemy być dumni z pięknego, gene-
ralnie odnowionego budynku przedszkola, unowocze-
śnion ych i gruntownie odnowionych klasopracowni   
i korytarzy oraz  dodatkowego nowoczesnego wyposa-
żenia  naszej placówki.

Państwa bezinteresowna pomoc i zaangażowanie 
są dla nas nieocenione. Dziękując za nie prosimy o dalsze 
wsparcie i życzliwość dla naszych działań oraz  życzymy 
wszystkim przyjaciołom naszej szkoły  wytrwałości i suk-
cesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym 
i zawodowym. Spotkanie z Policjantami

14 października na parkingu Przedszkola w Dąbrowie 
odbyło się spotkanie policjantów z przedszkolakami. 

krystyna dyBczak

Wychowankowie z niecierpliwością oczekiwali  na zapro-
szonych gości: Pana Roberta Spyrczyńskiego przedstawi-
ciela Stowarzyszenia na rzecz Praw Pieszych w Krakowie, 
Pana Marcina Matus-Dzielnicowego Dąbrowy oraz Pana 
sierżanta Przemysława Stach. Tematem spotkania po-
licjantów z dziećmi była ,,Bezpieczna droga z domu do 
przedszkola oraz z przedszkola do domu”.

Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się  
o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżo-
wać samochodem oraz jak reagować w sytuacjach innych 
zagrożeń. Policjanci zwrócili  uwagę na posiadanie znaków 
odblaskowych, jako elementu ubioru. Stróżowie prawa 
poinstruowali dzieci, jak należy się zachować w razie spo-
tkania z nieznanym i agresywnym psem. Goście ostrzegali 
też przed osobami nieznajomymi z którymi nie wolno roz-
mawiać oraz wpuszczać ich do domu. Przedszkolaki czyn-
nie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły 
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Panu Ro-
bertowi Spyrczyńskiemu dziękujemy za przeprowadzenie 
ciekawej prelekcji oraz podarowanie wszystkim dzieciom 
odblaskowych opasek. Uwieńczeniem spotkania z poli-
cjantami była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu. 
Chętne dzieci miały okazję usiąść na chwilę w radiowozie  
i dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć. 

To spotkanie będzie miało ogromny wpływ na kre-
owanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenie 
jego pracy dla społeczeństwa. Dziękujemy za poświęcony 
czas, życzliwość i okazane serce w spotkaniu  z przedszko-
lakami.

Tu kamizelka może się przydać,
Bo ma odblaski, więc prawie świeci
Wiedzą to wszyscy-dorośli dzieci.
Kierowca szybko mnie dostrzeże,
No i właściwą prędkość dobierze.
A jak już nie masz kamizelki,
To noś przynajmniej, odblask niewielki!
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Nowy semestr 
akademicki 
6 października, studenci kłajowskiego 
UTW po wakacyjnej przerwie rozpoczęli 
nowy semestr nauki. To już czwarty rok 
wspólnego zdobywania wiedzy, wycie-
czek i spotkań integracyjnych. 

Oliwia Bieda 

Plany na zimowy semestr przedstawił Ryszard 
Chwil. Zajęcia, wzorem lat ubiegłych będą 
odbywały się na sali widowiskowej Urzędu 
Gminy w Kłaju co dwa tygodnie. Różnorod-
na tematyka prelekcji sprawi, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie.  W planie zajęć znalazły 
się wykłady dotyczące turystyki, warsztatów 
mediacji, zagrożeń dla życia i zdrowia, profi-
laktyki zdrowotnej i inne. Jak co roku, oprócz  
wykładów zaplanowano również wycieczki. 
Studenci już nie mogą doczekać się wspólne-

go zwiedzanie Karpacza z wypadem do Pra-
gi, wycieczki w Bieszczady, do Zakopanego i 
wiosennego zwiedzania Zamku w Pszczynie 
z jego pięknym kompleksem parkowym.

UTW gościnnie  
w Miechowie
Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Miechowa UTW z Kłaja wybrało 
się na drugie już spotkanie integracyjne  
w tym mieście.

dOrOta kOsmOwska

Zaplanowano marszobieg seniorów przy 
akompaniamencie orkiestry dętej. Ze sta-
dionu przespacerowaliśmy do Domu Kultury  
w pięknej miechowskiej scenerii.  Przywi-
tał nas jednak rzęsisty deszcz i cała impreza 
została przeniesiona pod dach gościnnego 
gmachu. Deszcz to dla nas żaden problem, 
a więc dotarliśmy na spotkanie i wszyscy go-
ście otrzymali prezenty. Zostaliśmy uroczy-
ście powitani prezentem w postaci pucharu 
specjalnie przygotowanego na tą okolicz-
ność, który miał być nagrodą za ukończenie 
marszobiegu. Bardzo wzruszyła nas symbo-
lika splecionych dłoni umieszczonych na pu-
charze. Jesteśmy grupą przyjaciół i wspoma-
ganie się to główne założenie UTW. 

Tego dnia zapoznano nas z nowymi planami 
rozwijania dalszej działalności. Najciekawsza 
inicjatywa w nadchodzącym roku akademic-
kim to „Centra Wigor”.  Projekt mający na celu 
profilaktykę zdrowotną zakrojoną na szero-
ką skalę w myśl zasady „lepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Zakłada stworzenie możliwości 
kompleksowej opieki profilaktycznej. Rozpo-

Inauguracyjny wykład poprowadziła Poseł na 
Sejm RP – Elżbieta Achinger, która przedsta-
wiła studentom efekty pracy Komisji Senio-
ralnej i Małopolskiej Rady ds. Seniorów. Głos 
zabrał także Wójt Gminy – Zbigniew Strączek, 
który wyraził swoje zadowolenia, z  tego, że 
spotkania seniorów na Uniwersytecie cieszą 
się tak dużym zainteresowaniem, a  studen-
tów nieustannie przybywa. 

czynając od badań, wykładów uświadamia-
jących skalę zagrożeń, sposobów zapobie-
gania i przeciwdziałania chorobom, poprzez 
organizowanie wielorakich form aktywności 
ruchowej, aż po możliwość skorzystania z za-
biegów rehabilitacyjnych.

Uroczystości uświetniła obecność Elżbiety 
Achinger głównej inicjatorki Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Małopolsce, która w cie-
płych serdecznych słowach podziękowała 
wszystkim obecnym za wytrwałość w działa-
niu i pracę nad rozwojem organizacji.

Plan zajęć  
w semestrze 

zimowym
3.XI.2014 

Andrzej Pasławski – 
 „Bałkany, Albania – teren nieuczesany”

Dyżur mediatora 19:00

24.XI.2014 
Dr Kazimiera Wojas – 

 „Choroba zwyrodnieniowa stawów”
Dyżur mediatora 19:15

8.XII.2014 
Agnieszka Nabagło –  

Negocjacje na codzień – wykład oraz 
warsztaty. 

Dyżur mediatora

29.XII.2014 
Dr Jarosław Woroń –  

Lekomania – zagrożenia dla życia 
i zdrowia

12.I.2015 
Dr Wojciech Skucha –  

Choroby układu oddechowego  
nowotwór płuc – zagrożenia w rejonie 

Powiatu Wielickiego

Sala widowiskowa Urzędu Gminy
Godzina 17:30

Zapraszamy!
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Dzień Papieski
„Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”– takim hasłem tegorocznych 
już XIV obchodów Dnia Papieskiego  obwarowane były wspo-
mnienia Świętego Jana Pawła II.  

Oliwia Bieda

12 października w Domu Kultury w Targowisku odbyły się ob-
chody Dnia Papieskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Targowisko, Wójt Gminy Kłaj oraz uczniowie i nauczyciele z ZSO 
Targowisko zaprosili mieszkańców gminy na montaż słowno-mu-
zyczny poświęcony Świętemu Papieżowi Polakowi. Uczniowie 
szkoły w Targowisku pod kierunkiem Urszuli Charyckiej- Nazaruk 
w artystyczny sposób opowiedziały o życiu Papieża Polaka. 

Swoim programem uroczystość uświetnił gminnych chór „Gau-
dium” pod batutą Reanty Kamody i przy akompaniamencie mu-
zycznym Marii Arkusz. Spotkaniu towarzyszyło mnóstwo wzru-
szeń, zwłaszcza za sprawą  ukochanej pieśni Jana Pawła II –„Barki”. 

Zadnie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

Występ chóru „Gaudium”:  Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADRE Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wspomnienia z Krynicy
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu 
po raz kolejny mogli zwiedzić malowniczo położoną miejsco-
wość. 

mOnika ruchlewicz 

Wycieczka do Krynicy Zdroju sponsorowana była przez Spółdziel-
nię Socjalną „Krok do przodu”. Największą atrakcją w programie 
był wyjazd kolejką na Górę Parkową, skąd można było podziwiać 

przepiękne krajobrazy okolic tego miasta. Podopieczni ŚDS mie-
li okazję odwiedzić pijalnię wód pochodzących z różnych źródeł. 
Ostatnim przystankiem było zwiedzanie miasta Muszyna i „Ogro-
du Zmysłów”. Każdy uczestnik wrócił bardzo zadowolony, zacho-
wując miłe wspomnienia.
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III Wymiana ogrodowa
11 października, w centrum Kłaja odbyła się III Wymiana Ogrodowa  
„Z ręki do ręki”. Już o godzinie 10,  spotkali się pierwsi miłośnicy roślin 
aby wymienić się sadzonkami kwiatów i krzewów. Jak zwykle nie bra-
kowało zainteresowanych, bowiem „kwiaty samym pięknem przyciąga-
ją niemal każdego”. Przedmiotem wymiany był również doświadczenia 
i cenne wskazówki dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin. Na III Wyminę 
Ogrodową „Z ręki do ręki” zaprosiło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. 
Kolejna odbędzie się już na wiosnę. 

Oliwia Bieda

„Wieści z Biblioteki”
W Gminnej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięto dwa konkursy dla dzie-
ci i młodzieży pod wspólnym tytułem „Wspomnienie z wakacji”. Kon-
kurs plastyczny przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych, 
natomiast konkurs literacki dla młodzieży gimnazjalnej. 

kamila pOlak 

Na konkurs plastyczny zostało złożonych wiele przepięknych, kolorowych 
prac, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich 
dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące na-
grody:
Kategoria pierwsza - klasy I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Kamil Łach, II miejsce – Wiktoria Szczudło, III miejsce - Oliwier Ka-
sina
Kategoria druga - klasy IV –VI szkół podstawowych:
I miejsce – Daria Jachimczak, II miejsce – Marcelina Palich, III miejsce –  
Kacper Wójcik
W konkursie literackim, którego celem było ujawnienie i pobudzenie poten-
cjału twórczego młodzieży gimnazjalnej  
Komisja nagrodziła następujące osoby: 
I miejsce – Anna Gruszecka - Gimnazjum w Szarowie, II miejsce – Wiktoria 
Strużyna - Gimnazjum w Kłaju, III miejsce – Kornelia Juszczyk - Gimnazjum 
w Szarowie
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Wszystkim biorącym udział w konkursach składamy serdeczne gratula-
cje i podziękowania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju serdecznie zaprasza wszystkich czytel-
ników do odwiedzenie Filii Bibliotecznej w Szarowie. Odnowione pomiesz-
czenia Biblioteki na piętrze szarowskiego Domu Kultury mieszczą ciekawy  
i bogaty księgozbiór, w którym każdy czytelnik może znaleźć dla siebie coś 
interesującego.

Gimnazjaliści z ZSO  
Targowisko w Kinie Regis
Na ekrany polskich kin wszedł najnowszy film o Powstaniu 
Warszawskim „Miasto 44”. Spośród wielu, które nakręcano na 
ten temat film Jana Komasy jest polecany młodzieży przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. 

anna wóJtOwicz

stOwarzyszenie rOzwOJu wsi targOwiskO

Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna przekazująca wiedzę o po-
wstaniu w ciekawej, ale też trudnej w odbiorze formie. 
Odpowiadając na apel, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
w ramach współpracy ze szkołą, na rzecz młodzieży, zapropono-
wało Dyrekcji ZSO Pani Władysławie Kozień fundację biletów dla 
gimnazjalistów i przejazdu do kina do Bochni. Zarezerwowano 
seans, wykupiono bilety, podstawiono autokar i bus aby pomie-
ścić 74 osoby. Młodzież w skupieniu obejrzała film. Dyskusja miała 
się przenieść do szkoły i do domów celem poszerzenia wiedzy na 
ten trudny temat. Czy warto było? A pamiętać należy, że 1 sierpnia 
1944 roku rozpoczęte powstanie miał trwać tylko kilka dni.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka” 

 
Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

W imieniu rodziców, dzieci, nauczycieli oraz pracowników 
Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie 

składamy serdeczne podziękowania 
dla Wójta Gminy Kłaj 

oraz całej Rady Gminy 
za przeprowadzenie w latach 2013/2014 

gruntownej renowacji Naszego Przedszkola.

Cieszymy się, że dostrzeżono nasze potrzeby, że po latach 
stagnacji przezwyciężono różne przeszkody finansowe. 

Cieszymy się ,że identyfikuje się Pan z potrzebami, oczeki-
waniami i nadziejami otyczącymi wychowania i edukacji 

Naszych dzieci.

Przedszkole to wspólne dobro o które trzeba dbać. 
Dzięki ciężkiej pracy, wierzymy w sukces otwartości na 

ludzi –  
to co niemożliwe stało się realne.

Liczymy na dalszą owocną współprace w kolejnych latach 
życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Społeczność przedszkolna

ZDJĘCIA NA STR. 20
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Wymiana ogrodowa
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krzysztOf Balik

W promieniach jesiennego słońca stanęły drużyny z 6. Jednostek 
OSP. Pierwszą konkurencją była Sztafeta Pożarnicza na dystansie 
350m, druga to sprawdzenie umiejętności bojowych poszczególnych 
jednostek. Zmagania strażackie zakończyła wspólna zbiórka, krótkie 
podsumowanie oraz coś na co wszyscy czekali ogłoszenie wyników  
i wręczenie pucharów i dyplomów. Po części oficjalnej strażacy mogli 
zregenerować swoje siły przy kiełbasce z grilla i zimnych napojach. 

Zwycięzcy:
I miejsce OSP Kłaj
II miejsce OSP Szarów
III miejsce OSP Łężkowice
IV miejsce OSP Targowisko
V miejsce OSP Brzezie
VI miejsce OSP Dąbrowa

Nagrody wręczali :
Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Adam Kociołek
Komendant Gminny OSP Dariusz Pilch

Zawody Sportowo - Pożarnicze

W niedzielne przedpołudnie 5 października, 
na boisku sportowym w Łężkowicach  

odbyła się jesienna edycja  
Zawodów Sportowo – Pożarniczych  
OSP z Gminy Kłaj „Łężkowice 2014”. 


