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V B I E G R O D Z I N NY

DO BIEGU GOTOWI?

START!

Fantastyczna pogoda, cenne nagrody, liczne grono startujących i dopingujących oraz mnóstwo roześmianych twarzy. 5 czerwca, przez linię mety przebiegło i przejechało blisko 200 uczestników corocznego Biegu Rodzinnego organizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Oliwia Bieda
Na wspólne, radosne obchody święta dzieci zaprosili: Wójt Gminy
Kłaj, Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy
w Rodzinie, Delikatesy Centrum, ROL-Ka, Rada Rodziców przy ZSO w
Kłaju oraz Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK. Punktualnie o
godzinie 11:00 rozpoczęły się konkurencje sportowe, które otworzył
gospodarz gminy dziękując wszystkim za przybycie i życząc startującym powodzenia. Z mikrofonem w ręku, wszystkich startujących
dopingowali: Renata Olszowska oraz Krzysztof Balik. Uczestnicy im-

prezy mieli do wyboru biegi bądź przejazd na rolkach. W 7 kategoriach wiekowych wystartowało blisko 200 zawodników. Nie obeszło
się również bez budzącego najwięcej emocji biegu przedszkolaków
oraz biegu mam z wózkami.
W przerwie pomiędzy blokiem konkurencji sportowych, a ogłoszeniem wyników na mieszkańców gminy - tych dużych i tych małych
– czekało całe mnóstwo darmowych atrakcji. Zmęczone dzieci, mogły
ochłonąć na sali widowiskowej oglądając teatrzyk pt. „Księga pełna
czarów”, a ci którym sił nie brakowało skakali w dmuchanym zamku
czy na zjeżdżalni. Organizatorzy przewidzieli, że popularnością będzie cieszył się animacyjny program plenerowy. I tak się właśnie stało!
Chętnych do puszczania gigantycznych baniek mydlanych, malowania twarzy, chodzenia po linie i wielu innych – nie brakowało.

Przedostatnim, najdłużej przez wszystkich wyczekiwanym punktem
programu było oficjalne ogłoszenie wyników. Laureaci w swoich kategoriach stawali na podium, by odebrać zasłużony medal i uśmiechnąć
się do pamiątkowego zdjęcia. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Prezes
Delikatesów Centrum – Stanisława Nowak oraz wójt – Zbigniew Strączek.
W tym roku, partnerem przy organizacji święta dzieci było również
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. Miłośnicy gry w szachy mogli
nie tylko zagrać, ale również obejrzeć pokaz żywych szachów. Na du-

żej szachownicy zamiast figur stały przeprane za nie dzieci. Zadanie
współfinansowane z dotacji gminy Kłaj.
„Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, najbardziej pragnę
podziękować sponsorom. To przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się odnieść sukces w realizacji tak ważnego
dla nas przedsięwzięcia, a dowodem na to była liczba startujących
w zawodach i ich zadowolone twarze. Podziękowania należą się również dla harcerzy oraz dla ochotników straży pożarnej, którzy zawsze
aktywnie uczestniczą we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach i służą pomocą.”– podsumowuje Zbigniew Strączek.
Lista sponsorów V Biegu Rodzinnego organizowanego z okazji Gminnego Dnia Dziecka znajduje się na stronie nr 5.

3

Samodzielność czerwiec 2015

W YNIKI
WYNIKI BIEGI

WYNIKI ROLKI

6-8 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Milena Woś
2. Wiktoria Palmi
3. Milena Gradoś

6-8 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Natalia Ryś (2007)
2. Zuzanna Doroszkiewicz (2007)
3. Dominika Mordarska (2007)

CHŁOPCY:
1. Daniel Łaskarzewski
2. Karol Latos
3. Igor Gradoś

1. Magdalena Musiejowska (2008)
2. Karolina Broszkiewicz (2008)
3. Justyna Smolarek (2008)

9-10 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Weronika Latos
2. Emilia Spyrka
3. Klaudia Stokłosa
CHŁOPCY:
1. Wiktor Nowak
2. Damian Dziadowiec
3. Bartosz Wenta
11-13 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Małgorzata Cieślak
2. Martyna Biniek
3. Agata Chwastek
CHŁOPCY:
1. Damian Rusin
2. Bartosz Świętek
3. Mateusz Cieślak
14-16 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Katarzyna Nowak i Paula Jankowska
2. Gabriela Kowalczyk
CHŁOPCY:
1. Robert Czuraj
2. Jacek Klimczak
3. Marcin Jankowski
17-25 LAT
KOBIETY:
1. Agnieszka Skoczek
MĘŻCZYŹNI:
1. Ernest Świętek
2. Robert Jankowski
3. Krystian Dziedzic
od 26-LAT
KOBIETY:
1. Bożena Szczęśniak
2. Małgorzata Wróbel
MĘŻCZYŹNI:
1. Łukasz Guzik
2. Michał Bednarski
3. Jarosław Nowotny
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WYNIKI
BIEG MAM
Z WÓZKAMI
1. Karolina Chwastek
2. Anna Szturo
3. Alicja Warchoł
4. Babcia Danutka

CHŁOPCY
1. Maksymilian Sroka
2. Dawid Smolarek
3. Szymon Długosz
9-10 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Małgorzata Musiejowska
2. Maja Sroka
3. Dominika Tacik
CHŁOPCY:
1. Wojciech Doroszkiewicz
2. Jan Nowotny
11-13 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Angelika Fortuna
2. Maria Chojnacka
3. Wiktoria Świętek
CHŁOPCY
1. Bartłomiej Chojnacki
2. Dariusz Gradoś
3. Radosław Mieńkowski
14-16 LAT
DZIEWCZĘTA:
1. Karolina Rybak
CHŁOPCY:
1. Jakub Mięso
2. Piotr Nowotny
17-25 LAT
KOBIETY:
1. Angelika Wywiał
MĘŻCZYŹNI:
1. Andrzej Chojnacki

WYNIKI
BIEG
PRZEDSZKOLAKA
3 LATA (2012)
CHŁOPCY:
1. Daniel Kurpiński
2. Sebastian Woś
3. Leon Leś
4 LATA (2011)
DZIEWCZĘTA:
1. Paulina Majewska
2. Wiktoria Buczek
3. Justyna Szturo
CHŁOPCY:
1. Patryk Świętek
2. Mikołaj Ćmak
3. Władysław Migdał

od 26-LAT
KOBIETY:
1. Monika Sroka
2. Paulina Buczek

5 LAT (2010)
DZIEWCZĘTA:
1. Zuzanna Smolarek
2. Natalia Mistal
3. Amelia Stala

MĘŻCZYŹNI :
1. Krzysztof Chojnacki
2. Dariusz Musiejowski
3. Marian Nowotny

CHŁOPCY:
1. Antoni Sobas
2. Michał Seweryn
3. Kamil Lawera
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D N I G MI NY O R A Z D N I N AT U RY
Dni Gminy oraz Dni Natury
Tegoroczne obchody Dni Gminy organizatorzy połączyli z obchodami Dni Natury. Atrakcji było co niemiara, a dobrej zabawie nie przeszkodził nawet upał.
Oliwia Bieda
Program obfitował w moc atrakcji w którym
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Artystyczny maraton rozpoczęto sobotnim popołudniem, 6 czerwca. Na scenie prezentowały
się przedszkolaki oraz uczniowie gminnych
placówek oświatowych. Pan Wójt - Zbigniew
Strączek zakończył i podsumował akcję „I Ty
możesz zostać bohaterem”. Gospodarz naszej gminy uhonorował wolontariuszy statuetkami za ich wielkie serca i poświęcony
czas na rzecz akcji. Miłośnicy natury, tajniki
skrywane przez przyrodę mogli poznać na
sali widowiskowej podczas seansów filmowych: „100% Natury”, „Gorąco i sucho” oraz
„Sowy”. Tego dnia, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyli się strażacy
z OSP Kłaj, a to za sprawą swojej 30 metrowej drabiny strażackiej. W kolejce w podróż
do nieba stały zarówno dzieci jak i dorośli.
Tuż przed pierwszymi muzycznymi dźwiękami do tańca, na scenie wystąpiła laureatka
Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej –
Agata Kubik. Natomiast późnym wieczorem,
na parkiet zaprosił zespół Deston. Kapela
spisała się znakomicie, bo do tańca brakowało chętnych tylko podczas krótkiej przerwy.
W drugim dniu gminnego święta, swój talent artystyczny również prezentowały dzieci z lokalnych placówek oświaty. Za swoje
występy dzieci nagrodzone zostały burzą
oklasków. Pod sceną tradycyjnie zrobiło się
ciasno przed samym występem grupy tanecznej Dance&Fun. Muzyczny support „rozgrzewający” widownię zagrał zespół Beauty
Plate. Tegoroczne obchody Dni Gminy oraz
Dni Natury zakończone zostały występem
gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółki, którego
jeszcze niedawno mogliśmy oglądać w telewizyjnym ekranie muzycznego show: The
Voice of Poland.
Zadanie współfinansowane przez LGD Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy”.

Lista sponsorów:
• Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
w Krakowie
• Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa
i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA,
ul. M. REJA 16, 35-959 Rzeszów
• Sklep Spożywczo–Przemysłowy „Żuczek”, Zenon Czubak
• TSN Sp. z o.o., Targowisko 422, Jerzy
Krynicki
• Spółdzielnia Handlowo Usługowa „Delikatesy Centrum”
• Aneta i Mariusz Wajda, Firma Trans-Mar
• Sklep Ogrodniczy „Wrzosowisko”, Barbara Budzyn
• Stalbro Sp. z o.o., Targowisko 527
• Petro Tar Restauracja SAVANA Petro Tar
Restauracja SAVANA, Łężkowice 109
• Hotel „Azalia”, Anna Jachymek, Szarów
343
• Firma Handlowa JAX 1 Teresa Sikora,
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25
• Pałac Żeleńskich w Grodkowicach
• Firma budowlana, Piotr Kościółek
• FHU „Amper”, Maciej Ułan, Kłaj 805
• Kominus SP. z o.o Chwastek R., Adamczyk R., Systemy budowlane
• Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Julian
Terczyński, Rynek 16 32-005 Niepołomice
• Piekarnia „Janek” w Szarowie, Adam
Dziadur
• Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Edward Biernacki
• TTPlast, T. Fortuna, T. Bugaj Spółka
Jawna, Targowisko 476
• Agnieszka i Mariusz Wróbel
• Pizzeria „Mama Mia”, Ewa Fortuna,
Targowisko
• Kopalni Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza
10 32-020 Wieliczka
• McDonald
• Władysław Kosiński Parkiety
• Tadeusz Mirek, Kłaj
• Wojciech Wilk, Radny Łężkowic i Grodkowic
• Sołectwo Targowisko
• Marek Żarnik Firma Usługowo Handlowa, Zabierzowska 17 Niepołomice
• Anna i Adam Wantuch „Na czas”
• MPGO
• Tauron Dystrybucja
• Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Więcej zdjęć na stronie nr 2
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I N FO RMAC JE
Rodzinny Piknik Charytatywny
w Szarowie

„Wyginam śmiało ciało” - tak się
bawimy!

Sposób na rodzinne spędzenie wolnego
czasu to zawsze dobry pomysł, zwłaszcza
gdy impreza nie tylko proponuje dobrą
zabawę, ale tez uwrażliwia serca na potrzeby innych.

Zabawa dźwiękiem, rytmem i swobodnym tańcem – dzieci z Gminy Kłaj
w świecie muzyki.

Marzena Czyż

Magdalena Sala

31 maja 2015 roku w przeddzień Dnia Dziecka na terenie szkoły
w Szarowie został zorganizowany przez Dyrekcję ZSO w Szarowie,
Grono Pedagogiczne, MKS „Wyzwolenie” oraz Fundację „Kawałek
Nieba” piknik rodzinny. Patronami medialnymi tej wyjątkowej imprezy byli: TVP, „Dziennik Polski”, a honorowy patronat roztoczyli
Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Wielickiego oraz Wójt Gminy Kłaj. Zabawa rozpoczęła się o godzinie
15:00, a jej honorowi gośćmi byli min: Pani poseł Elżbieta Achinger,
ks. A. Kozłowski, wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek, przewodniczący Rady Gminy Pan Sylwester Skoczek, radny powiatu wielickiego
Pan Zdzisław Prochwicz, dyrektor GZEAS-u Pan Kazimierz Sroka
i Pani Aleksandra Ślusarek – opiekunka Młodzieżowej Rady Powiatu Wielickiego. Najważniejszymi uczestnikami jednak były rodziny
z dziećmi z Szarowa, Dąbrowy i okolicznych miejscowości. WokalistkI: Milena i Oliwia Niemczura oraz zespoł Xenon zadbali o oprawę
muzyczną charytatywnego przedsięwzięcia, którego głównym celem było wsparcie rodzin i dzieci objętych opieką przez Fundację
„Kawałek Nieba”. Inny cel jaki wyznaczyli sobie organizatorzy to
doposażenie bazy szkoły w Szarowie. Przygotowany program był
bogaty i atrakcyjny. Goście mogli podziwiać występy i pokazy taneczne najmłodszych uczniów szkoły, pokazy karate oraz mecz rozegrany między dziennikarkami TVP – Kraków i wolontariuszkami
z Fundacji „Kawałek Nieba”, a relacjonowany przez znanych prezenterów telewizyjnych Ryszarda Rembiszewskiego i Paulinę Bochenek.
Konkurencje sportowe dla rodzin i konkursy dla dzieci cieszyły się
wielkim zainteresowaniem. Przeciąganie liny to prezentacja siły,
ale golenie tatusiów przez swoje dzieci z użyciem bitej śmietany, to
olbrzymia dawka śmiechu i radości. Harcerki i harcerze z Kłaja włożyli niemało trudu by wymalować buzie dzieciaków w atrakcyjne
i skomplikowane wzory oraz nauczyć chętnych strzelać z łuku. Zabawa jednak nie byłaby pełna, gdyby nie bufet, o który zadbali rodzice
z MKS – „Wyzwolenie”, proponując grillowe przysmaki oraz darmowe
hot-dogi dla wszystkich dzieci. Panie z przedszkola w Szarowie prowadziły niepowtarzalną loterię babeczkową. Do każdego, bardzo
smacznego ciasteczka, dodawały los, na który co jakiś czas padały
wygrane – większe lub mniejsze pluszowe misie. Niektórym z gości
honorowych też dopisało szczęście. Ponieważ pogoda w tym dniu
wyjątkowo sprzyjała organizatorom, toteż propozycja Stowarzyszenia „Jasmina” spotkała się z wielką aprobatą. Lemoniada cytrynowa
z dużą ilością lodu schodziła jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.
Swoje stoisko miał tez szkolny sklepik. Przez cały czas trwania imprezy Fundacja „Kawałek Nieba” sprzedawała cegiełki, a na zakończenie
przeprowadziła licytację przedmiotów należących do sławnych ludzi lub z ich autografami. Wśród wielu gadżetów znalazło się też pióro prezydenta B. Komorowskiego. Około godziny 22.00 zakończyła
się ta niezwykle udana impreza, goście wyszli z niej zadowoleni,
a organizatorzy z dumą mogli stwierdzić, że cel został osiągnięty.
Być może do zobaczenia za rok.

W maju rozpoczęły się
bezpłatne warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci „Wyginam śmiało ciało” prowadzone metodą E. E. Gordona. Celem zajęć jest naturalne wprowadzenie do świata muzyki najmłodszych dzieci. Wykorzystanie
prostych środków wyrazów, zabawa rytmem, dźwiękiem pokazuje dzieciom i dorosłym, że muzyka jest wszędzie, nawet
w słowach. To dlatego wczesna nauka muzyki i obcowanie
z różnymi dźwiękami ułatwia późniejszą naukę języków obcych czy matematyki.
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Zajęcia gordonowskie nie są typową rytmiką. To również nie
jest typowa nauka tańca. Na podporządkowanie się regułom
dzieci mają czas. Na razie dzieci mają przede wszystkim naturalnie chłonąć muzykę, podążać za jej językiem, a dopiero
później ją zrozumieć. Z muzyką, tak jak z językiem obcym, nie
musimy znać nut, aby ją rozumieć.
Rodzice są początkowo zdezorientowani, widząc formułę zajęć,
w których muszą dodatkowo brać czynny udział. Przyzwyczajeni do biernego słuchania muzyki, dorośli mają opór przed okazaniem spontaniczności. Dzieci za to płynnie wchodzą w świat
widziany muzyką. Agata Stawka z Centrum Muzyki i Muzykoterapii Gaja, prowadząca zajęcia, nie tylko gra na instrumentach,
ale również bawi się słowami: przy pomocy jednej sylaby, przy
zmiennej intonacji i zmiennym rytmie opowiada historię, rozmawia z dziećmi dźwiękiem, ale również śpiewa. Rodzice na
drugim, trzecim spotkaniu porzucają formalne zachowanie
i podążają za swoimi dziećmi, bawiąc się razem z nimi.
Skutek? Dzieci zaczynają słyszeć muzykę nie tylko w radiu, ale
również przy okazji prostych, codziennych czynności: stukotu
butów o chodnik, brzęku talerzy, szumu wiatru. Odkrycie reguł
rządzących muzyką, kontakt z innym kodem, ułatwia odkrycie
reguł innych języków, również matematyki.
Zajęcia „Wyginam śmiało ciało” są organizowane dzięki dotacji
z Urzędu Gminy Kłaj. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko (do 6. roku
życia) wzięło udział w zajęciach, skontaktuj się z Klubem Mam:
Magdalena Sala,magdalena.sala@interia.pl, tel. 793 928 027.
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I N F O R MAC J E
Piękne majówki
Przez cały miesiąc maj w Gruszkach, panie,
panowie, a nawet małe dzieci gromadzili
się przed kapliczką z figurą Matki Bożej –
nazywanej przez mieszkańców „Matuchną” by wyśpiewywać Majówki.
Radny Gruszek
Marcin Kowalczyk
Wszystko zaczęło się od 2012 roku kiedy to
poświęcono figurę. Codziennie wszyscy chętnie gromadzili się czy to w słoneczną pogodę czy w zimne deszczowe dni. Przez godzinę
śpiewano pieśni maryjne oraz modlono się
na różańcu. Na rozpoczęciu oraz na zakończeniu Majówek modlitwę uświetnili państwo Włodarz z zespołu Delta, którzy na akordeonie oraz saksofonie wykonali takie pieśni
jak Barka czy Serdeczna Matko. Już dziś panie
tęsknie czekają na przyszły rok. Takie spotkania łączą ze sobą Religię, tradycję, kulturę
oraz dają przykład dla młodych pokoleń.

Podziękowanie
W imieniu organizatorów
czyli Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Szarowie,
MKS Wyzwolenie,
Fundacji Kawałek Nieba
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłaju
składam serdeczne podziękowania

Panu Danielowi Rajcy
właścicielowi firmy
Eventserwis z Grodkowic

za nieodpłatne nagłośnienie
i oświetlenie sceny w trakcie pikniku
charytatywnego jaki miał miejsce na terenie naszej szkoły w dniu 31 maja 2015.

Kondolencje
„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
Wyrazy głębokiego współczucia dla
Teresy Kowal z powodu śmierci męża
Władysława byłego Sołtysa i Radnego
Wsi Grodkowice
składają
Sołtys,
Radni
oraz
KGW z Grodkowic.

Życzliwa pomoc przybiera różne formy.

Serdecznie
dziękujemy
Panu Zbigniewowi Strączkowi
Wójtowi Gminy Kłaj
za przekazanie dziesięciu laptopów
do prowadzenia
dziennika elektronicznego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku.
Wdzięczni za ten gest, świadczący
o innowacyjnym podejściu
do edukacji w naszej gminie.
Dyrektor, Nauczyciele i Rodzice

Dzięki Pana wsparciu udało się
w przeddzień Dnia Dziecka
zorganizować
wspaniałą imprezę charytatywną,
która dostarczyła wielu radosnych chwil
najmłodszym uczestnikom,
a dochody z niej przeznaczone zostały
w części na pomoc najbardziej
doświadczonym przez los dzieciom,
a w części na dalszy rozwój bazy
oświatowej szkoły w Szarowie.
Jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękujemy.

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Sołtys
Kazimiery Olchowskiej
oraz jej rodziny
z powodu śmierci Mamy Ireny
składają:
członkowie Rady Sołeckiej
Grodkowic,
Wójt Gminy Kłaj,
Rada Gminy
oraz
Pracownicy Urzędu

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy
Panu Prezesowi Stowarzyszenia „Świat Przyjaciół”
Mariuszowi Wróblowi
za ufundowanie jednego miejsca na wycieczkę
do Wysowej.
Dziękujemy!
W imieniu organizatorów,
UKS „Alfa”
7
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I N FO RMAC JE

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wieliczce informuje

Naczel

Urząd Skarbowy
w Wieliczce

Najem okazjonalny wady i zalety.

wyjeżdżający do pracy za
UrządPolacy
Skarbowy
rozliczać się w Polsce z zagranicznych do
w Wieliczce
granicą
podatek. Obawiają się bowiem
Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania
podatkowy jest nieograniczony dla tych
zamieszkania na terytorium Polski. Oznacz
swoich dochodów, niezależnie od tego gdzie

Dorota Windak
Starszy Komisarz Skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Najem okazjonalny gwarantuje właścicielom nieruchomości skuteczną ochronę ich własności, gdyż można łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora.
Najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od
1 listopada do 31 marca.
Mieszkanie na podstawie takiej umowy najmu może zostać wynajęte na maksymalnie dziesięć lat ( nie jest możliwe podpisanie umowy na czas nieokreślony), cel wynajmu nie może być inny niż mieszkaniowy. Ponadto brak
jest możliwości wykorzystania zawartej umowy najmu
w celu podnajmu lokalu.
Warunki skorzystania z przepisów dotyczących najmu
okazjonalnego.
Aby skorzystać z najmu okazjonalnego, właściciel lokalu
musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

kodeksu cywilnego oraz ustawy
o ochronie praw lokatorów.
Umowa najmu okazjonalnego, którą właściciel zawiera
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania
wykonywanej za granicą, które są równi
z najemcą, musi zawierać:
opodatkowaniu zapobiega się poprzez za
- oświadczenie najemcy w formie aktu
notarialnego,
opodatkowania,
określonej w zawartej um
metody określające obowiązki podatkowe os
w którym poddaje się on egzekucji i zob
wiązuje
się
do
• metoda
wyłączenia
z progresją,
• metoda zaliczenia proporcjonalnego.
opróżnienia i wydania lokalu w terminie
wskazanym
Przed dokonaniem rozliczenia pr
Podatnik ma prawo pomniejszyć te przycho
w żądaniu opuszczenia lokalu,
granicą. Pomniejszenie przysługuje za ka
pozostawał w stosunku pracy w kwocie odp
- wskazaniem przez najemcę innego lokalu,
w którym
służbowej za granicą. Można zastosować
w takiej samej wysokości, jak w przypad
będzie mógł on zamieszkać w przypadku
egzekucji
zasadach.
Przychody w walutach obcych należy przeli
opróżnienia lokalu,
ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboc
Metoda
wyłzaączenia z prog
- oświadczenie właściciela lokalu , w którym
miałby
opodatkowania
dochody osiągnięte
za granicą,
mieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody
na jego
za- jednak dla u
Polsce stosuje się stopę podatku obliczoną dl
w
drugim
państwie.
W
tym
celu:
mieszkanie.
Podstawa prawna:

– do dochodów ze źródeł przychodów położ
granicą,
– od łącznej kwoty dochodów oblicza się po
– oblicza się stopę procentową podatku (tj: w
łączne dochody podatnika i mnoży przez 1
– wyliczoną stopę procentową stosuje się do
Metodę tę przewidują umowy zawarte m.in.
Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, H
Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią,
Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.
Osoby które uzyskały w roku podatkowy

- art. 19a-19e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014
poz. 150)
- art. 1046 $4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 poz.
101 z późn. zm.)

W przypadku niedotrzymania tego terminu umowa taka
będzie zwykłą umową najmu którą regulują przepisy

Podziękowania
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
dumny z estetyki naszej gminy, pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wywiązywanie się z obowiązku zachowania czystości na prywatnych posesjach i ich otoczenia jak również dbałość o przydrożne rowy.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w utrzymanie porządku obszarów zieleni możemy pochwalić się mianem gminy ekologicznej, przyjaznej
środowisku. Świadczy to o tym, że wizerunek naszej gminy nie jest Państwu obojętny, za co również serdecznie dziękuję.
Wójt Gminy Kłaj
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CO, G D Z I E, K I E DY
Wójt Gminy Kłaj
LKS START BRZEZIE
zapraszają na
największe wydarzenie piłkarskie
w gminie

Zapraszamy
do korzystania
z kompleksu
lekkoatletycznego
Zapraszamy do korzystania
z kompleksu lekkoatletycznego,
oferującego możliwość gry
w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę,
piłkę ręczną oraz korzystania
z bieżni lekkoatletycznej.
Od 1 czerwca kompleks sportowy
jest udostępniany w następujących
godzinach:
w dni wolne od pracy tj. w soboty
i niedziele oraz w dni świąteczne
od godz. 16:00 do 20:00;
od poniedziałku do piątku
od godz. 17:00 do 20:00.
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.

PUCHAR
WÓJTA
GMINY KŁAJ
2015
8-9 sierpnia
Boisko LKS START BRZEZIE
Plan ROZGRYWEK

Sobota, 8 sierpnia
16:00 LKS TARGOWIANKA –TS WOLNI
18:00 LKS START BRZEZIE – LKS ZRYW
Niedziela, 9 sierpnia
16:00 mecz o III miejsce
18:00 WIELKI FINAŁ

Uwaga:
w rozgrywkach uczestniczą
zwodnicy zarejestrowani
w poszczególnych klubach.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kłaj

Narodowe Czytanie
„Lalki” B. Prusa
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców na
Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa.
Biblioteka po raz kolejny przystąpiła do
akcji zainicjowanej przez prezydenta
B. Komorowskiego w 2012 r. Tegoroczna
edycja odbędzie się 5 września w parku
przy Urzędzie Gminy.

Zasięgnij języka!
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
wraz z filiami w Brzeziu i Szarowie
udostępnia kody do bezpłatnej nauki
języków obcych online!
Każda osoba zapisana do biblioteki
lub jej filii może odebrać w bibliotece kod
aktywacyjny.
Warunkiem niezbędnym jest posiadanie
adresu e-mail.
Więcej informacji: www.biblioteka-klaj.pl
lub na Facebook’u, tel.12 284-14-43
Kursy:
DLA DZIECI:
-funenglish.pl-multimedialny podręcznik
do nauki języka angielskiego dla dzieci w
wieku 6-12 lat
DLA DOROSŁYCH:
-angielski -niemiecki -hiszpański -włoski
Każdy uzyskuje dostęp
do wszystkich pięciu kursów.
Zapraszamy!

Zapraszamy
na letnie imprezy plenerowe
27-28 czerwca
Dni Szarowa
Organizator: OSP Szarów
1-2 sierpnia
Rodzinne Święto Brzezia
Organizator: OSP Brzezie
8-9 sierpnia
Dni Targowiska
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Targowisko
8 sierpnia
Zlot Kijarzy
Organizator: Stowarzyszanie Rozwoju
Gminy Kłaj
30 sierpnia
Targ wczoraj i dziś
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Targowisko
Więcej informacji już wkrótce na stronie
www.klaj.pl
Zadania współfinansowane
z dotacji Gminy Kłaj.
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SP OR T
Wielka gala karate w Centrum Japońskich
Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”

Polacy z Pucharami
Świata!
W Centrum Japońskich Sportów i Sztuk
Walki „Dojo – Stara Wieś” (województwo
łódzkie) 6 czerwca 2015 r. rozegrano VIII
edycję Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym ORLEN 2015, prestiżowe zawody,
w których rywalizowali karatecy najwyżej klasyfikowani przez Światową Federacje Karate Tradycyjnego (WTKF) w 2015
ROKU. Patronat honorowy nad tym niezwykłym wydarzeniem sprawował Lech
Wałęsa, który sześć lat temu przecinał
wstęgę, otwierając Dojo w Starej Wsi.
KKKT
Finałowi mężczyzn towarzyszyły wielkie
emocje. Spotkali się na macie dwaj reprezentanci Polski: Damian Stasiak (TS „Sokół”
Aleksandrów Łódzki) i Rafał Wajda (Krakowski KKT). Obaj prezentowali światowy poziom
i po dwóch rundach był remis. W trzeciej odważniej zaatakował Damian Stasiak i to on
został zdobywcą Pucharu Świata 2015. W rywalizacji o trzecie miejsce zwyciężył Vladimir
Pucha z Ukrainy, wygrywając z Roladierem
Rodriguesem z Brazylii. Miejsca 5-12 zajęli:
Donald Crowe – Kanada, Andrej Demler –
Niemcy, Tigran Gevorgyan – Armenia, Diyar
Hojayev – Turkmenistan, Claudio Alejandro
Jurado – Argentyna, Kuzmin Kirill – Rosja, Vojtech Sliva – Czechy i Marcus Wenner – USA.

Kwiecińskiego, prezesa WTKF (światowa federacja karate) udało się sprawić, że na Puchar Świata w Dojo Stara Wieś przyjechali
przedstawiciele najliczniejszych japońskich
szkoły karate: Japan Karate Association (JKA)
z Toshihiro Mori – dyrektorem zarządzającym
tej federacji. Specjalnymi gośćmi byli też Tetsuhiro Hokama Sensei 10 Dan i Chiyomaro
Shimoda – legendarny, pierwszy japoński instruktor karate w Polsce.

Tańcząc o mistrzostwo
30 maja 2015 roku Szarów na jeden dzień
stał się stolicą polskiego rock and rolla
akrobatycznego i woogie boogie.
Marzena Czyż
Szkolna Hala Sportowa zmieniła się nie do
poznania. Dzięki całonocnej pracy zespołu
scenografów, oświetleniowców i akustyków
została przekształcona w prawdziwie profesjonalną arenę zmagań najlepszych polskich

dliwie punktowali wychwytując najmniejsze
niuanse w poziomie przygotowania zawodników.
Młodzi tancerze emanowali ogromną wolą
walki i byli zdeterminowani do zmagań
o zwycięstwo, a swoją energią porwali licznie
zgromadzoną publiczność do gorącego dopingu. Choć dla uczniów trwał właśnie błogi czas długiego weekendu to jednak i oni
w dużej grupie przybyli do Szkoły, by obserwować i dopingować wspaniałych młodych
tancerzy. Zainteresowanie było tym większe,
że w mistrzostwach wzięło udział również kilka par z klasy sportowej Szkoły w Szarowie.
Obserwatorzy i sędziowie podkreślali, że poziom zmagań był naprawdę wysoki, a trafnie
wytypować zwycięzców było niezwykle trudno.
Wszystkim uczestnikom mistrzostw dziękujemy za wspaniałą sportową rywalizację,
zwycięzcom poszczególnych kategorii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Liczymy na to, że gościnny Szarów
pokazał się z jak najlepszej strony i za dwa
lata znowu będzie miał szansę ubiegać się
o organizację tej wspaniałej imprezy.

Ponad 40 kilometrów
z uśmiechem
na twarzy
31 maja w Drwini odbył się XIV Małopolski
Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy „Rowerem po Zdrowie”.
Oliwia Bieda

Mimo porażki w finałowym pojedynku Rafał
Wajda nie był rozczarowany swoim występem: - Cieszę się z drugiego miejsca, tym bardziej, że w finale spotkałem się z Damianem
Stasiakiem, który obecnie jest najlepszym zawodnikiem w Polsce i na świecie. Przede mną
kolejne przygotowania do startów w drugiej
połowie roku.
Dzięki
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Włodzimierza

tancerzy. Do rywalizacji w mistrzostwach
zgłosiło się 114 par i formacji z różnych zakątków naszego kraju. Najwięcej tancerzy
przyjechało z Krakowa, Warszawy i Zielonej
Góry. Tancerze prezentowali swoje umiejętności w kilku kategoriach wiekowych od młodzików po seniorów. Barwne, różnokolorowe
stroje, piękne fryzury, fantastyczna atmosfera
i oczywiście młodzi, żywiołowi tancerze oraz
wszechobecne uśmiechy na twarzach sprawiły, że nie można było oderwać oczu od
prezentujących się par i formacji tanecznych.
Uczestników oceniało wymagające jury.
W skład sędziowski wchodzili nie tylko najlepsi specjaliści z Polski, ale również wspaniali reprezentanci tej dyscypliny ze Słowacji,
Czech i Węgier. Sędziowie bacznym okiem
obserwowali każdy ruch tancerzy i sprawie-

Blisko 60 uczestników z gminy Kłaj, ponad
40 kilometrów na rowerze przemierzyło
z uśmiechem na twarzy. Choć trasa nie była
krótka, uczestnicy nie opadli z sił i na miejscu
brali udział w różnych konkurencjach sportowych. W trójboju vip’ów udział wziął gospodarz gminy - Zbigniew Strączek, który stanął
na podium zajmując wysoką drugą pozycję.
A już w przyszłym roku zapraszamy na zlot
do Kłaja.
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O ŚW I ATA
Zajęcia logopedyczne z udziałem
Rodziców
W dniu 25 maja odbyły się w dąbrowskim przedszkolu grupowe zajęcia logopedyczne z udziałem Rodziców. Zajęcia
prowadziła Pani Marta Leńczuk.
Krystyna Dybczak
Zajęcia logopedyczne obejmowały m.in. elementy masażu logopedycznego: głaskanie, ugniatanie palcami, oklepywanie opuszkami palców policzków, warg i żuchwy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych (warg, języka żuchwy,
podniebienia), ćwiczenia usprawniające aparat oddecho-

upierzenie, oglądaliśmy skorupki jaj oraz ochoczo głaskaliśmy
małe papużki, które jeszcze nie latały. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci dostały pamiątkowy dyplom oraz kolorowanki przedstawiające różne gatunki papug.
Spotkanie z papugami to z pewnością dla przedszkolaków
ogromne przeżycie.
Bardzo dziękujemy Panu Wiktorowi Olearczykowi za wspaniałe
przybliżenie dzieciom świata papug.

Grodkowickie
przedszkolaki w zoo
wy, ćwiczenia percepcji słuchowej i słuchowo-wzrokowej, ćwiczenia wzbogacające słownik. Grupowe zajęcia
z profilaktyki logopedycznej były dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę
w procesie rozwoju mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces „Naszych Dzieci”.

Świat papug
W środę 3 czerwca w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju mieliśmy wyjątkowych gości - papugi a wszystko to za
sprawą tatusia Agatki i Anitki Pana Wiktora.

6 maja, odbyła się wycieczka przedszkola z Grodkowic do
krakowskiego Zoo.
Kinga Tworzydło
Dzieci były bardzo zaciekawione i podekscytowane, dla niektórych z nich była to pierwsza daleka wyprawa. Oglądaliśmy
egzotyczne zwierzęta, poznawaliśmy ich wygląd oraz warunki życia. Duże, nieznane wcześniej zwierzęta zrobiły ogromne
wrażenie na dzieciach. Do przedszkola wróciliśmy w bardzo
dobrych humorach oraz z nadzieją, że jeszcze kiedyś wybierzemy się w to fascynujące i piękne miejsce.

Anna Wiśniewska
Na początku Pan Wiktor, opiekun papug przybliżył przedszkolakom podstawowe informacje na temat tych ptaków. Jak
dowiedzieliśmy się papugi to zwierzęta długowieczne. Wiele
gatunków, zwłaszcza tych największych, dożywa nawet 100 lat
i więcej. Papugi są bardzo towarzyskie co mogliśmy sami zaobserwować, gdy próbowały nawiązać kontakt z dziećmi podczas
spotkania.
Dowiedzieliśmy się również co jedzą papugi, jak zmieniają
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OŚ W IATA
Dzień Dziecka w Filharmonii
Krakowskiej
W dniu 1 czerwca w święto wszystkich dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wybrały się na wycieczkę do
Filharmonii Krakowskiej na spektakl muzyczny pt. „W szlacheckim dworze” - II spotkanie z Baletem Dworskim Cracovia Danza.
Anna Wiśniewska
Dzieci z zapartym tchem podziwiały wspaniałe tańce oraz przepiękną muzykę. Po zakończonym spektaklu tancerze z zespołu
Cracovia Danza prezentowali najmłodszym tańce ze szlacheckiego dworu. Następnie wszystkie dzieci zostały zaproszone
na scenę, gdzie odbyły się warsztaty taneczne prowadzone
przez profesjonalnych tancerzy. Na zakończenie dzieci z okazji
swojego święta dostały słodycze.

Szkolny Konkurs
Językowy – Bricks, Bricks – My
Passion
IV KONKURS JĘZYKOWY – BRICKS, BRICKS – MY PASSION w tym roku szkolnym zgromadził wokół siebie
10 uczestników, uczniów klas III-V SP w Kłaju. Chłopcy
i dziewczęta biorący udział w konkursie zaprezentowali
swoje możliwości językowe i zdolności inżynierskie. Ich
zadaniem było zbudowanie wcześniej zaplanowanej budowli lub maszyny i opisanie jej w języku angielskim ze
szczegółami.
ORGANIZATOR KONKURSU
Iwona Nowak
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Najciekawszymi budowlami okazały się DOMEK w wykonaniu Patrycji Koniecznej z klasy III oraz ALIGATOR w wykonaniu Bartłomieja Chojnackiego z klasy V. Jury nagrodziło dwa
pierwsze miejsca ex aequo. Drugie miejsce zajął Artur Sadłoń
z kl. IV ze swoim czerwonym dinozaurem. III miejsce również
ex aequo zajęła Małgorzata Świętek (kl. IV), która prezentowała
samochód wyścigowy i Maksymilian Tobiasz, który prezentował czołg mobilny na pilota. Pozostali uczestnicy również zostali wyróżnieni i nagrodzeni za swoją pracę .
Konkurs pokazał, że uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i zaprezentowali się z najlepszej strony. Konkurs promuje
język angielski, talenty inżynierskie, walory plastyczne, pomysłowość i kreatywność, a nade wszystko jest przednią zabawą.
W przyszłym roku szkolnym też się spotkamy.

Tańce i hulanki w Dzień Dziecka
w Przedszkolu w Dąbrowie
Dzień Dziecka to niezwykle ważny dzień w naszym przedszkolnym kalendarzu.
Joanna Pieprzyca
W tym dniu można a nawet należy rozpieszczać
naszych
Milusińskich. Dlatego zaprosiliśmy
do przedszkola
„małą orkiestrę”
czyli Pana Adama
grającego
na keyboardzie
i Pana Grześka
grającego na gitarze elektrycznej.
Panowie
swoją muzyką
i ładnym śpiewem
porwali
wszystkie
Dzieciaki do tanecznej zabawy. Naszym Przedszkolakom
najbardziej spodobała się piosenka „Ona tańczy dla mnie”,
bo każdy znał jej słowa i wyśpiewywał je co sił w gardle.
Humory zdecydowanie dopisywały naszym Pociechom,
a dopełnieniem świetnej zabawy były słodkie niespodzianki.
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O ŚW I ATA
Podwójny sukces „Robin Hooda”
i podwójny sukces Emilii Kołodziej
Koło językowo-teatralne DRAMA zatriumfowało na VI FESTIWALU TEATRÓW W JĘZYKU
ANGIELSKIM „ THE STAGE IS YOURS” w Niepołomicach wygrywając I nagrodę oraz w XXII
Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym – Konkursie BLIŻEJ ŚWIATA w Krakowie zdobywając
również I nagrodę wśród 16 grup teatralnych w swojej kategorii wiekowej w województwie
małopolskim.

Iwona Nowak
11. 06.2015r. w Niepołomicach w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa odbył się
VI FESTIWAL TEATRÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM „THE STAGE IS YOURS” pod honorowym patronatem Burmistrza Niepołomic
Romana Ptaka, wydawnictwa PEARSON
oraz Stowarzyszenia Propagującego Idee
Kazimierzowskie. Uczniowie Szkolnego Koła
Językowo-Teatralnego DRAMA działającego
przy Szkole Podstawowej w Kłaju wystawili
sztukę w języku angielskim „ROBIH HOOD”,
która została oceniona przez szanowne jury
jako najlepsza w kategorii klas IV-VI. Konkurowaliśmy z trzema równie wspaniałymi
przedstawieniami prezentowanymi przez
szkoły z Gdowa, Zagórza i z Niepołomic- Gospodarzy festiwalu. Szczególne wyróżnienie
za rolę męską otrzymała EMILIA KOŁODZIEJ
– uczennica kl.5b, która wcieliła się w rolę
mnicha- Friar Tuck.
12.06 2015r. uczniowie Szkolnego Koła Językowo-Teatralnego DRAMA wraz z opiekunem zostali zaproszeni na uroczystą galę
wręczenia nagród za uczestnictwo w XXII
WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM –Konkursie BLIŻEJ ŚWIATA w Szkole
Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego
w Krakowie zdobywając I nagrodę wśród
16 grup teatralnych w swojej kategorii wiekowej w województwie. Konkurs odbył się
20.05.2015r. w Szkole Podstawowej nr 68
w Krakowie pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera,
Przewodniczacego Rady i Zarządu Dzielnicy
Prądnik Biały Jakuba Kosek oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. Przeglądy trwały dwa dni. Jury
–nauczyciele krakowskich liceów- oceniali
przedstawienia przygotowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Wszystkich grup teatralnych było ok. 46. W naszej
kategorii zmierzyliśmy się z 16 szkołami
w województwie małopolskim. Jesteśmy
dumni i ogromnie szczęśliwi ze swojej I nagrody. A wisienką na torcie okazała się spe-

cjalna nagroda dla Emilki Kołodziej za rolę
Friar Tuck. Gratulacje!
Każdemu dobrze jest znana postać ROBIN
HOODA- bohatera średniowiecznych angielskich legend ludowych, którego faktyczne
istnienie nie zostało potwierdzone przez
źródła historyczne. Podania głoszą, że wraz
z kompanami zamieszkiwał w lesie Sherwood
i walczył przeciw despotycznemu szeryfowi
z Nottingham, Robertowi de Rainault. W większości legend Robin Hood był ułaskawiany
przez powracającego do ojczyzny po dłu-

giej nieobecności króla Ryszarda Lwie Serce.
W skład drużyny Robin Hooda wchodzili m.in.: Lady Marion, Mały John, brat
Tuck. Postać Robin Hooda ,wyśmienitego łucznika nadal jest szeroko prezentowana w literaturze, filmach ,telewizji,
a nawet w sztukach teatralnych. W naszym
przedstawieniu w poszczególne role wcielili
się następujący uczniowie z klas IVc i Va,b:

Wizyta
przedszkolaków
w szkole
Dla sporej części naszych wychowanków z Przedszkola Samorządowego
w Kłaju rok szkolny 2014/15 jest ostatnim rokiem w przedszkolu.
Anna Wiśniewska
Od września bowiem rozpoczną oni
naukę w klasie pierwszej. W związku z tym, w dniu 14 maja dzieci
z grupy III i IV wraz z wychowawczyniami wybrały się z wizytą do
ZSO w Kłaju. Rolę gospodarza
w szkole pełniły panie mgr Beata Pagacz i mgr Bożena Kołodziej, które
przedstawiły dzieciom najważniejsze, a zarazem najciekawsze miejsca
w szkole. Dzieci zawitały w klasach trzecich, w których mogły zasiąść w szkolnych ławkach. Zapoznały się z pakietem
edukacyjnym dostępnym w placówce.
Uczyły się również piosenki, wykonywały przestrzenne kolorowe kwiaty
a także pokonywały logopedyczne tunele. Następnie dzieci odwiedziły kącik
zabaw a w klasie I b i I c przedszkolaki
ku swojemu zdziwieniu spotkały swoich
starszych kolegów. Mamy nadzieję, że to
cenne doświadczenie pomoże dzieciom
i ułatwi im przekroczenie progu szkoły
we wrześniu. Dziękujemy pani B. Pagacz
oraz pani B. Kołodziej za to spotkanie.

Magdalena Kowalska - Robin Hood
Emilia Kołodziej – Friar Tuck
Maksymilian Tobiasz – Little John
Bartłomiej Chojnacki – Sherriff from Nottingham
Weronika Łach – Lady Marian
Małgorzata Cieślak- a rich man
Vanessa Bednorz- Poor
Julia Sala & Karolina Wróbel – singers
Filip Nowak- a musican
Reżyser Przedstawienia i opiekun KOŁA
DRAMA – mgr Iwona Nowak
Cieszymy się bardzo z naszego sukcesu
i mamy zamiar nadal się rozwijać.
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OŚ W IATA

U przedszkolaków z Targowiska…
Przedszkolaki z Targowiska w zoo
Wycieczka do krakowskiego ZOO była kolejną ciekawą przygodą dla dzieci z naszego przedszkola. 29 maja o godzinie 8.00 przedszkolaki
z przedszkola w Targowisku wyruszyły autokarem do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na
temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie
umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
W straży pożarnej
W dniu 11 czerwca 2015r., dzieci z naszego przedszkola pod opieką
pań: Anny Kukieły, Katarzyny Karni i Małgorzaty Cesnyki, wybrały się
na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Po przybyciu na miejsce, dzieci serdecznie przywitali Panowie Strażacy, którzy chętnie oprowadzili i zapoznali naszych małych podopiecznych
ze swoją pracą. Dużo radości sprawił dzieciom pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków.
Jednak największą atrakcją była możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu. Dzieciaki zwiedziły również pomieszczenia, w których
odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. Dzięki wizycie
nasze przedszkolaki dowiedziały się, na czym polega praca strażaka,
jak zachować się w czasie pożaru oraz jakim sprzętem w swojej pracy
posługują się strażacy. Na zakończenie wizyty, dzieci podziękowały.
Wracając do przedszkola, opowiadały z zachwytem swoje „strażackie
przeżycia”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, odwiedzimy naszych targowskich strażaków jeszcze raz!

Konkurs plastyczny

W ogrodzie pełnym figurek
10 czerwca Pszczółki i Biedronki wybrały się do firmy „ALBORG” producenta figur ogrodowych w Targowisku prowadzonej przez państwo
Jowitę i Sylwestra Świderskich. Przedszkolaki zobaczyły przeróżne
ozdobne figurki do ogrodu (pieski, zajączki, sarenki, osiołki i wiele innych), wesoło kręcące się „świderki”, kamień ozdobny oraz oczywiście
różnorodne krzewy i pięknie kwitnące kwiaty. Do przedszkola wróciliśmy z prezentem - pieskiem, którego postawiliśmy na przedszkolnym
korytarzu.
Państwu Świderskim
dziękujemy za miłe
przyjęcie.

Przedszkolaki w zoo

Konkurs plastyczny
Dwie
dziewczynki
z Przedszkola w Targowisku Daria Ślęczek-Kapera
i Nikola Sochacka zdobyły
pierwsze miejsca w konkursie plastycznym „Moja
ulubiona postać z bajki”.
Gratulujemy!
Małgorzata Cesnyka
Anna Kukieła
Katarzyna Karnia
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O ŚW I ATA
„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach
Narodowych”
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Brzeziu
wraz ze Szkołą Podstawową w Grodkowicach przystąpiły do projektu edukacyjnego „Misja Przyroda
-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, który jest
realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.
Koordynator projekt: Helena Rzeszowska
Celem projektu było budowanie wśród
uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla
terenów chronionych: Parków Narodowych

i obszarów Natura 2000. Dzięki udziałowi
w projekcie uczniowie poznali bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia
różnorodności biologicznej. Projekt realizowany był zarówno w budynku szkolnym, jak
i podczas zielonej szkoły w parku narodowym.
W połowie maja uczniowie klas IV-VI z obu
szkół wyjechali do Pienińskiego Parku Narodowego na bezpłatną, pięciodniową zieloną
szkołę. Podczas pobytu - łącznie 36 uczestników, uczniowie zapoznali się z historią parku,
odkrywali nowe szlaki, rozpoznawali rośliny
i zwierzęta Pienin, podziwiali wspaniałe kra-

jobrazy ze szczytu Czertezik i Sokolica, słowem bawili się i uczyli. Dodatkową atrakcją
była wycieczka po regionie, podczas której
uczniowie podglądali w bacówce wyrób
oscypków, zwiedzili zamek w Czorsztynie,
poznali historię Krościenka i Szczawnicy oraz
wysłuchali legend o wąwozie Homole.

Wyjazd na zieloną szkołę miał również wymiar zdrowotny, bo ruch, świeże powietrze
i smaczne jedzenie, sprawiły, że dzieci wróciły
w doskonałych humorach. Jak dzieci spędziły
czas na Zielonej Szkole, niech świadczą poniższe zdjęcia.
W tym miejscu należą się podziękowania
dla opiekunów wyjazdu, p. Barbary Mochel
i p. Jolanty Wolskiej-Duch, które nie szczędziły czasu, ani sił, aby wyjazd była udany, wartościowy i bezpieczny. Szczególnie chciałabym
podziękować p. Krystynie Raga-Łuczkiewicz,
która była opiekunką grupy grodkowickiej za
jej fachową pomoc, życzliwość i doświadczenie, którym chętnie się dzieliła.

„Idzie Tola
do Przedszkola…”
czyli zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu
w Dąbrowie
Tegoroczne zajęcia adaptacyjne zostały zorganizowane w dwóch terminach.
W każdy dzień licznie pojawili się przyszli Przedszkolacy wraz ze swoimi Rodzicami.
Joanna Pieprzyca
Zajęcia przebiegały w niezwykle sympatycznej atmosferze, uśmiechy nie znikały
zarówno z twarzy naszych Przedszkolaków, jak i przybyłych Gości. Motylki pięknie prezentowały młodszym kolegom
swoje umiejętności, a przyszłe Przedszkolaki i ich Rodzice chętnie włączali się w gry

i zabawy. Dzieci razem wykonywały piękne
prace plastyczne, śpiewały znane piosenki,
tańczyły przy muzyce. Naszym nowym kolegom najbardziej spodobały się zabawy
z chustą, które również i Motylki tak bardzo
lubią. Po zajęciach zorganizowanych przyszedł czas na wspólną zabawę dowolną.
Dzieci poznawały salę przedszkolną, bawiły się zabawkami, zawierały nowe znajomości, a ich Rodzice mieli wtedy okazję
do swobodnej rozmowy z Nauczycielkami
i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące edukacji przedszkolnej ich
Pociech. Mamy nadzieję, że zajęcia pokazały ile radości daje zabawa z rówieśnikami
i Nauczycielką oraz ułatwią Dzieciom start
w Przedszkolu.
Dziękujemy serdecznie Dzieciom i ich Rodzicom za przybycie na zajęcia adaptacyjne i oczywiście do zobaczenia we wrześniu!
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M I Ę DZ Y KSIĄŻK AMI
Wizyta w bibliotece
18 maja dzieci z gr. III i IV Przedszkola Samorządowego w Kłaju odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. Panie bibliotekarki przygotowały szereg
miłych niespodzianek dla przedszkolaków.
Barbara Możdżeń
W pięknych strojach, niczym aktorki przedstawiły bajkę pt. „Jarzębinka”. Oprócz umiejętności aktorskich
uwagę widzów przyciągała również ciekawa sceneria
oraz rekwizyty. Wszyscy z uwagą oglądali sztukę, a na
końcu wyrazili swój zachwyt gromkimi brawami. Dzieci kolorowały postać Jarzębinki, po czym własnymi
słowami interpretowały to, co przeżyły podczas oglądanej bajki.
Przedszkolaki dowiedziały się również w jaki sposób

można wypożyczać książki, a Zuzia z gr. III zamieniła
się przez chwilę w prawdziwą bibliotekarkę i pożyczała
„na niby” książki. Na końcu odbyło się pasowanie na
czytelnika za pomocą olbrzymiego długopisu. Dzieci
otrzymały pamiątkowe „Dyplomy czytelnika”, zakładki
do książek oraz słodycze. Panie zaprosiły wszystkich
do częstego odwiedzania biblioteki, wypożyczania
książek pod opieką dorosłych oraz na Szaloną Noc
w Bibliotece. Starszaki wróciły do przedszkola pełne
wrażeń.
Bardzo dziękujemy pani Lucynie Świętek, pani Kamili
Polak oraz pani Anecie Strach za zaproszenie i wspaniale zorganizowane spotkanie z przedszkolakami.

Noc pełna wrażeń,
zabaw i śmiechu
Naszą Noc w Bibliotece
rozpoczęliśmy
od przeczytania
„Lokomotywy”
Juliana Tuwima

ukryte w kolorowych balonikach.Niektóre z nich bały
się przekuć balon, więc prosiły o pomoc mamę albo
chowały się za regał i zatykały sobie uszy.
Potem przyszła pora na „małe co nieco” przygotowane przez panie bibliotekarki. Kolorowe kanapki, soki
i pyszne ciasto rabarbarowe szybko zniknęły ze stołu.
A teraz – przedstawienie czas zacząć!
Gościliśmy w naszej bibliotece aktorów z teatru Art-Re
z Krakowa z przedstawieniem pt. „Wilk i zając”. Było
śmiechu i zabawy co niemiara. Wilk uczył dzieci wyć do księżyca a zając poprosił je o pomoc
w zatrzymaniu wilka szalejącego z dużą prędkością na hulajnodze. Najwięcej zabawy było przy
wyrywaniu bolących zębów wilkowi. Po miejscowym znieczuleniu udało się zającowi usunąć
3 zęby - kleszczami i 2 zaborować – wiertarką.
Ale tak to jest, kiedy zamiast pasty do zębów stosuje
się Domestos a za szczoteczkę służy szczotka do WC.
Po przedstawieniu okazało się, że aktor grający wilka
obchodzi właśnie w tym dniu swoje urodziny, więc
dzieci zaśpiewały mu gromkie 100 lat i mocno, bardzo
mocno uściskały. Ale to nie wszystko bo okazało się,
że jeszcze nasza bibliotekarka pani Lucynka też ma
urodziny !! Więc jeszcze raz wspólnie zaśpiewaliśmy
jej 100 lat.
Potem przyszedł czas na malowanie podkoszulków.
Dzieci malowały na nich kolorowe serduszka, latawce,
słoneczka, kwiaty itp.
Na koniec wszyscy w rytm piosenki „J dzie pociąg z daleka” zadowoleni, chodź nieco już strudzeni i troszkę
śpiący udali się z miłymi wspomnieniami do domów.
Niektóre w drodze powrotnej zasnęły.
To była pierwsza taka Noc w naszej Bibliotece, ale na
pewno nie ostatnia, bowiem spotkanie to było tak
sympatyczne i pełne wrażeń, że nie sposób nie zorganizować go po raz kolejny.
Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji Noc
Bibliotek - imprezie promującej czytelnictwo i biblioteki, jako miejsca w których warto bywać.

Weronika Śliwiak,
Andersen i Przedszkolaki
z Dąbrowy podczas
spotkania w Bibliotece
w Kłaju

Następnie mamy i jeden tata, naszych milusińskich
przeczytali ulubione bajki swoich dzieci. I tak słuchaliśmy fragmentów Roszpunki, Franklina, Pięknej i Bestii a nawet książki o dinozaurach...

21 maja grupa „Pszczółek” z naszego Przedszkola
udała się na wycieczkę do Biblioteki w Kłaju. Na samym początku, Pani Kamila i Pani Lucynka opowiedziały nam kilka ciekawostek dotyczących książek.

Kamila Polak

Renata Kalisz

Po wysłuchaniu bajek dzieci odpowiadały na pytania

Wiemy, że najmniejsza książka ma 3 mm, przewraca
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się jej strony igłą. Największa waży 250 kg. Wiemy
również, jak powstawały książki, gdy nie znano jeszcze druku. Ale głównym celem naszego spotkania
była osoba Pani Weroniki Śliwiak, która przeniosła nas
magiczny świat baśni. Pani Weronika: poetka, literaturoznawca, tłumacz, felietonista, a przy okazji córka
wybitnego krakowskiego poety, aktora i dziennikarza
Tadeusza Śliwiaka; opowiedziała nam o pewnym „Niegrzecznym chłopcu”, był to Hans Christian Andersen .
Samotny, niechciany, nielubiany przez ludzi człowiek,
o brzydkim wyglądzie, a uroczej duszy zawładnął
naszymi dziećmi przez ponad godzinę. Bardzo dziękujemy p. Lucynce Świętek i p. Kamili Polak za zorganizowanie tak ciekawego spotkania i nieustanne
poszukiwanie nowych pomysłów, zachęcających do
przebywania wśród książek.

Przedszkolaki z wizytą
w bibliotece w Brzeziu
Dnia 12 maja grupa zerówkowiczów z Grodkowic
była gościem biblioteki w Brzeziu. Naszą podróż
po krainie książek rozpoczęliśmy od poszukiwania
skrzata- książkowego ludka, który mieszka w naszej bibliotece.
SP Grodkowice
Niestety nie pokazał się on dzieciom (chyba za bardzo
się wstydził). Znaleźliśmy tylko jego czerwona czapeczkę, buciki oraz kubraczek i spodenki. Dzieci podczas
spotkania dowiedziały się co to jest: biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, księgozbiór podręczny. Na pytanie

jak należy zachować się w bibliotece dzieci odpowiadały : w bibliotece ma być cisza, nie wolno: krzyczeć,
biegać, mieszać książek i nie wolno jeździć książkami”.
Pani bibliotekarka opowiadała dzieciom o najstarszych
i najpiękniejszych bibliotekach. Poznaliśmy historię
biblioteki ptolemejskiej, która powstała w Aleksandrii
- mieście starożytnego Egiptu, Bibliotekę w Pergamonie oraz średniowieczne biblioteki i skryptoria. Dowiedzieliśmy się też dlaczego średniowieczne książki były
przytwierdzane do pulpitów za pomocą łańcuchów.
Dzieci odpowiadały również na pytania dotyczące bajek które zostały ukryte w kolorowych balonikach. Najwięcej radości sprawiła dzieciom zabawa w bibliotekę.
Każdy z nich chciał zostać bibliotekarzem, by móc wypożyczyć książkę. Na zakończenie każdy zerówkowicz
został pasowany na czytelnika, a swoim odciskiem palca potwierdził wcześniej złożoną obietnicę.
Aby zaprzyjaźnić się z książkami
Na zakończenie majowych spotkań młodych czytelników
z biblioteką Gminna Biblioteka Publiczna gościła grupę
zerową ze szkoły w Szarowie w tamtejszej filii. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze. Było dużo śmiechu, radości i...
niespodzianek.
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Ogólnopolski Głos Profilaktyki
rozbrzmiewał również w Kłaju
1 czerwca, w sali widowiskowej w Kłaju odbyły się obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Jest
to najnowsza akcja społeczności programu Komendy Głównej Policji PaT- profilaktyka a Ty. Organizatorem tego przedsięwzięcia, które koordynowałam było ZSO w Brzeziu przy współpracy Gminnego Zespołu ds. Profilaktyki. Miałam również przyjemność poprowadzić całe spotkanie.
Karolina Kielan
Punktualnie o godz. 11.00 p. Dyrektor Małgorzata Sobkiewicz
przywitała wszystkich przybyłych gości. Po krótkim wstępie
na naszej scenie wystąpiła młodzież z Proszówek zaproszona
przez P. Marzannę Włodek- Pedagog z ZSO w Kłaju. Uczniowie
zaprezentowali spektakl muzyczno-słowny Quo Vadis człowieku. Następnie młodzież z ZSO w Brzeziu pod opieką P. Krystyny
Szczeszek przybliżyła losy Małego Księcia we współczesności.
Była to ciekawa lekcja profilaktyki, w lekkiej formule rozmowy
przyjaciół o ważnych wyborach, selekcji wartości na tle konsekwencji tych przedsięwzięć.
Później odbył się drużynowy konkurs plastyczny szkół,
współorganizowany przez p. Sylwię Nowakowską – przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wieliczce. Uczniowie rysując kredą po asfalcie mieli ukazać
swoją wizję hasła „stop dopalaczom”. Prace były na tak wysokim poziomie, że jury nie wyłoniło zwycięzcy. Wszyscy otrzymali „drzewa bezpieczeństwa” i apteczki pierwszej pomocy.
Wspomniane drzewa bezpieczeństwa to dęby ofiarowane
przez Nadleśnictwo z Niepołomic ubrane w odblaski. Mają one
przypominać uczniom o konieczności noszenia elementów
odblaskowych, ponieważ często ratują życie-o czym mówiła
p. Urszula Cyga- pedagog z ZSO w Targowisku. W tym samym
czasie odbywał się turniej z zakresu pierwszej pomocy, uczniowie kontra nauczyciele, a pytania konkursowe przygotowała
p. Agata Smoter-koordynator ds. bezpieczeństwa z Brzezia.
Nad poprawnością odpowiedzi czuwała Policja z Niepołomic
i p. S. Nowakowska. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele popisali się dużą wiedzą w tym zakresie. To samo jury wybrało też
3 odblaskowiczów- czyli osoby najbardziej widoczne po zmroku. W Połowie spotkania Policjanci wraz z uczniami udali się na

kontrolę pojazdów. „Wariaci drogowi” w tym dniu karani byli
tylko plastrem cytryny.
Nie zabrakło również garści cennych informacji dot. uzależnień. Pani Marzanna Włodek omówiła wszystkim fakty i mity
na ten temat. Uczniowie dowiedzieli się też, co należy zrobić,
aby pracować w Policji.
W trakcie trwania imprezy uczennice z Brzezia rozdawały
wszystkim słodycze i owoce-ofiarowane przez Delikatesy Centrum.
Spotkanie zakończyło się happeningiem, podczas którego
młodzież prezentowała tegoroczne hasła Ogólnopolskiego
Głosu Profilaktyki na banerach przez siebie przygotowanych.
Barwny korowód ponad 200 osób przeszedł ulicami Kłaja głosząc hasła nawołujące do życia bez uzależnień. Symboliczny
gest zrywu wolnych serc poprzedziło odczytanie odezwy społeczności PaT. Było upalnie, ale wszyscy wytrwaliśmy i przez
minutę nasze serca biły tym samym rytmem, co serca osób
w całej Polsce, które przyłączyły się do tej pięknej i potrzebnej
akcji.
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim naszym
sponsorom: Panu Wójtowi, Panu Dyrektorowi Kazimierzowi
Sroce, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Delikatesom Centrum, Nadleśnictwu w Niepołomicach, Pani Krystynie Szczeszek. W sposób szczególny chciałabym podziękować, również naszym partnerom : Policji, Pani
Sylwii Nowakowskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zespołom Szkół w Kłaju, Targowisku, Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Mój trud i ciężka praca po godzinach
opłaciły się, impreza była udana.
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Pielgrzymkowy dziennik pisany przez uczestników
W maju odbyła się pielgrzymka dzieci i młodzieży z ZSO Szarów. Brali w niej udział członkowie scholi Effata, Apostolstwa Młodzieży
i służby liturgicznej przy kościele pod wezwaniem Św. Stanisława B.i M. w Szarowie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tym
przedsięwzięciu: ksiądz kanonik Adam Kozłowski, ksiądz Tomasz Plewa, Urząd Gminy Kłaj, Stowarzyszenie „Jasmina”, ludzie dobrej
woli oraz biuro turystyczne „AndaTur” Barbary Krzemień.
Spotkaliśmy się przy naszym parafialnym kościele o 7.00 rano, aby uczestniczyć we mszy świętej. Potem wzięliśmy nasze bagaże, uściskaliśmy rodziców
i wyruszyliśmy w podróż. W autobusie poznaliśmy wspaniałą panią Basię i panów kierowców. Już po 3 godzinach mieliśmy pierwszy przystanek na granicy
polsko-czeskiej. Tam właśnie po raz pierwszy poznaliśmy nasza panią przewodnik, panią Beatę. Jechało się bardzo wesoło. Modliliśmy się, śpiewaliśmy,
spaliśmy i oglądaliśmy wspaniałe kino autobusowe. Podobały nam się stragany z pamiątkami z napisem: Taniej niż w biedronce.

Uczestniczyliśmy we mszy świętej w polskim kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa I Męczennika. Oglądaliśmy tam strój i pastorał papieża.
Było bardzo gorąco, ale dzięki miłej siostrze Koret poczuliśmy chłód, bo włączyła klimatyzacje. Pod koniec mszy całowaliśmy relikwie. Msza była bardzo ładnie
odprawiona przez naszego księdza Tomasza, a potem poszliśmy zwiedzać starożytny Rzym

Ania Gruszecka i Ola Wojciechowska

Rzym ma bardzo wiele starożytnych zabytków, między innymi: Koloseum, Panteon, Forum Romanum. Niektóre zabytki pozostały do dzisiaj, na przykład usta
prawdy, gdzie mogliśmy sprawdzić czy coś nam ugryzie rękę. Wszystko nam
się bardzo podobało. Nigdy nie zapomnimy tych przepięknych budowli. Bardzo
chciałybyśmy wrócić tam jeszcze raz.

Już o 7.00 we wtorek byliśmy w bazylice na Lateranie, bazylice świętych Janów.
Jest to piękna budowla pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Na szczycie znajdują się posągi dwunastu apostołów. Każda z figur ma
dwanaście metrów wysokości. Jest to jeden z największych kościołów w Rzymie. Znajdują się tu drzwi święte, otwierane są raz do roku oraz w roku Miłosierdzia Bożego. Gdy się przez nie przejdzie można uzyskać odpust zupełny po
spełnieniu odpowiednich warunków. Na środku bazyliki znajduje się konfesja,
w której znajdują się relikwie świętego Piotra i świętego Pawła. Bazylika została
wybudowana przez Konstantyna Wielkiego, który zalegalizował chrześcijaństwo.
Obok tej bazyliki znajdują się święte schody przywiezione tutaj z Jerozolimy. Tymi
schodami szedł Pan Jezus do Piłata na sąd. Bardzo nam się tam podobało.
Daria Guzik i Oliwia Talaga
Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszy to budynek, który w starożytnym Rzymie
pełnił funkcję areny do walk gladiatorów. Został on wykonany z trawertynu
i marmuru. Krzyż z zewnętrznej strony przypomina nam o mordzie wielu
chrześcijan właśnie w tym miejscu. Koloseum wzięło swą nazwę od kolosalnego pomnika cesarza Nerona, stojącego na placu przed budowlą. Wywarł na
nas olbrzymie wrażenie. Nie możemy uwierzyć, że przetrwał do tej pory.
Klaudia Kowalczyk i Natalia Firlit
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Ania Guzik i Marika Wątorek

Mariola Krawczyk i Sarah Aigner
Podróżowaliśmy metrem, które jest bardzo zatłoczone, ponieważ ludzie spieszą
się do pracy. Podoba nam się ten środek lokomocji, bo można szybko przemieścić sie z jednego miejsca w drugie. Rzadko znalazło się miejsce siedzące i wtedy siadaliśmy w kilka osób. Było wesoło.
Emilia Łaciak i Klaudia Łukasik
W środę 13 maja, w rocznicę zamachu na Jana Pawła II mieliśmy okazję uczestniczyć we mszy świętej przy jego grobie oraz w audiencji papieża na placu
świętego Piotra. Z samego rana wyruszyliśmy w stronę Watykanu. Gdy dotarliśmy na miejsce okazało się , że mimo zarezerwowanej mszy nie możemy wejść
na teren bazyliki. Z pomocą przyszła pani Basia i pani Beata. Ostatecznie po
wielu telefonach dostaliśmy zgodę na wejście i odprawienie mszy przy grobie naszego papieża. Po mszy zwiedzaliśmy bazylikę, a potem poszliśmy zająć
miejsca na placu. Po chwili papież Franciszek wyjechał do zgromadzonych swoim papa mobile. Okrążył plac, błogosławiąc dzieci i rozmawiając z wiernymi.
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Uczestniczyliśmy w witaniu wiernych z wielu krajów oraz wysłuchaliśmy kazania głowy kościoła na temat znaczenia słów: proszę, dziękuję, przepraszam
w życiu rodziny. Po audiencji nasza grupa zaśpiewała kilka wesołych, tanecznych pieśni religijnych, co bardzo spodobało się zebranym uczestnikom spotkania. Zostanie nam to na długo w pamięci.
Emilia Dziedzic i Natalia Więcek

o każdej porze po spełnieniu warunków.
Stanisław Kalicki
Co wieczór odbywały się spotkania wieczorne, które nazywaliśmy ”pogodny
wieczorek”. Śpiewaliśmy, graliśmy na gitarach, bawiliśmy się i kończyliśmy
Apelem Jasnogórskim. Mogliśmy wspólnie się modlić.
Oliwia Jastrzębska i Wiktoria Czapka

Zwiedzaliśmy też Rzym z czasów średniowiecza i renesansu. Stare kamieniczki
były przesiąknięte zapachem manufaktur szkła, garbowania skóry i innych rzemiosł z dawnych czasów. Poszliśmy na plac czterech fontann a potem pod fontannę di Trevi, która niestety była w remoncie. Tam zjedliśmy przepyszne lody.
Odpoczęliśmy krótko przy Schodach Hiszpańskich i znów jechaliśmy metrem.
Nocleg mieliśmy w górach Apeninach, w kurorcie podobnym do naszej Szczawnicy. Były tam przepiękne widoki i łagodny klimat.

Ostatnią noc spędziliśmy w Rimini, mieście na Adriatykiem i tam spędziliśmy
kilka godzin na plaży. Nasze mistrzynie karate zrobiły pokaz sztuk walki na
piasku. Wieczorem śpiewaliśmy majówkę i Apel Jasnogórski. Potem puściliśmy
iskierkę dobra. Rano budowaliśmy zamki z piasku. Słuchaliśmy morskich fal.
Zamaczaliśmy nogi i szukaliśmy muszelek.

Daria Wątorek, Marcin Walaszek, Wiktor Prochwicz

Alan Wajda

W naszej pielgrzymce nie tylko modliliśmy się i zwiedzaliśmy, ale również
poznawaliśmy włoską kulturę. Mogliśmy posmakować przepysznej włoskiej
kuchni. Dowiedzieliśmy się, że włosi nie jedzą zup. Zamiast tego przyrządzają różne makarony. Na drugie danie dostawaliśmy zawsze jakieś mięso wraz
z dodatkiem warzyw. Włosi traktują ziemniaki jak warzywa . Były również desery. Nasza pani Basia oraz wspaniali kierowcy, pan Marek i pan Jurek dbali
o nas podczas jazdy autobusem i przygotowywali napoje i kanapeczki. Było
bellissima.

Aby dotrzeć do Wenecji ponad godzinę płynęliśmy statkiem Raffaello Navigazione. Dowiedzieliśmy się, że Wenecja ma kształt ryby, składa się z wielu wysp i ma wiele kanałów, z których największy nazywa się Canal Grande.
Odprawiliśmy mszę świętą w bazylice św. Marka, ale nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, bo już zamykano. Zobaczyliśmy most westchnień i gondole.
Dowiedzieliśmy się wiele szczegółów o ich budowie i historii. Pani przewodnik
opowiedziała nam o maskach weneckich, o studniach na deszczówkę i o rozjaśnianiu włosów przez wenecjanki. Podczas drogi powrotnej statkiem odśpiewaliśmy majówkę i Apel Jasnogórski.

Julia Chudecka, Wiktoria Zachariasz, Natalia Jach
Podczas naszej podróży bawiliśmy się w różne zabawy. Na pierwszym przystanku była śmieszna zabawa w „Osiołki” . Wieczorami puszczaliśmy iskierkę
dobra z zamkniętymi oczami. Na plaży i w autobusie bawiliśmy się w zabawę
o nazwie „Plemiona”. Trzeba było wykrzyczeć różne hasła, np. Bongiorno Tutti,
Bum szaka laka bum, Bojowy okrzyk ”Y”, Łoti łoti Łotłot.
Kacper Wójcik i Mateusz Marzec
Kościoły, które widzieliśmy były przepięknie zdobione. Widzieliśmy barwne
freski. Odprawiane tam przez nas msze miały duchowy charakter, odprawiane
były w bardzo świętych miejscach.
Patryk Gadek
Kiedy byliśmy w Asyżu, pani przewodnik opowiedziała nam o kościółku Porcium Culi, w którym modlił się św. Franciszek. Mówiła o tym, że podczas trzęsienia ziemi kopuła bazyliki upadła tak, że uratowała mały kościół, bo go osłoniła. Zrobiliśmy tam dużo zdjęć. W tym miejscu można uzyskać odpust zupełny

Julia Jastrzębska i Małgorzata Krawczyk
Wracając do Polski po przespanej nocy odwiedziliśmy górę Kahlenberg
w Wiedniu. Stoi tam kościół, który upamiętnia pomoc wojsk króla Jana III Sobieskiego w obronie tego miasta. Mieliśmy tam msze świętą z aktem poświęcenia pamiątek religijnych. Zrobiliśmy zdjęcia z panoramą Wiednia. Patrzyliśmy przez lunetę na miasto. W malutkim muzeum widzieliśmy zbroję husarską.
Jakub Cudak, Oskar Kawalec, Oliwer Operacz
Gdy jechaliśmy do domu opowiadaliśmy sobie swoje wrażenia. W autobusie
bawiliśmy się w turniej piosenek o imionach i zwierzętach. Do domu dotarliśmy w sobotę o godzinie 17.30 Było wspaniale.
Filip Nowak i Jakub Płaziński
Nasi opiekunowie: ks. Tomasz Plewa, Dorota Chudecka, Aleksandra Gruszecka,
Ewelina Rajca, Łukasz Lenczowski, Krystyna Gniadek.
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K ARPACZ ZD OBY T Y
„Karpacz zdobyty”
Studenci UTW od 15.05.2015 do 17.05.2015
wyruszyli na podbój Karpacza i Pragi. Wyprawę
rozpoczęto od zwiedzania Kłodzka z jego unikatową odrestaurowaną Twierdzą.
Dorota Kosmowska
Pierwsze wzmianki o niej odnaleźć można na kartach kroniki czeskiej już w 981 r. Od 1300 roku gród
stał się zamkiem warownym. Na zlecenie rodziny
Habsburgów wzniesiono trzy bastiony oraz fosę.
W zależności od zmiennych nawałnic historycznych
była schronieniem lub więzieniem . Za Fryderyka II
stała się jedną z wielu twierdz warownych na linii
umocnień
Szczecin-Głogów-Wrocław-Świdnica
-Srebrna Góra-Kłodzko-Nysa. Przebudowa nasiliła
się jeszcze po okresie wojen śląskich(1770r.). Rozbudowano wówczas resztki zamku mieszkalnego,
kaplicy i kościoła. Bastion odegrał ogromnie ważną
rolę w czasie obrony Śląska w wojnie francuskopruskiej (1806-1807)Walczyły oddziały bawarskie
i witemberskie pod przewodnictwem Hieronima Bonaparte. Załoga liczyła ok. 4070 żołnierzy.
W historii obrony Twierdzy zasłynęły szwadrony
ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Walki zakończyły
się zawarciem Pokoju w Tylży w 1807r. Twierdza
jako więzienie pierwszy raz została wykorzystana
w roku 1864 osadzano w niej powstańców z Powstania Styczniowego z Wielkopolski. W roku 1870 więziono też jeńców francuskich wziętych do niewoli
w Wojnie Francusko-Pruskiej. Natomiast w czasie
II Wojny Światowej w latach (1940-1943) Twierdza
stała się filią obozu Gross-Rosen trafiali do niego jeńcy wojenni, dezerterzy armii niemieckiej oraz wszyscy niepokorni więźniowie polityczni niemieckich
elit intelektualno-politycznych. Czasy współczesne
Twierdzy Kłodzkiej zaczynają się w 1960 r. kiedy
to oficjalnie ogłoszono ją zabytkiem narodowym
i zaczęto pomału udostępniać turystom. Wszystkim
nam obraz Twierdzy utrwalił się w pamięci dzięki serialowi „Czterej pancerni i pies” nakręconemu
w 1970r. Charakterystyczna scena bezsensownej
śmierć na najwyższym miejscu widokowym Twierdzy z piękną panoramą miasta tuż po wyzwoleniu
Kłodzka w odcinku pt. „Dom”.

Po tej ciekawej lekcji historii autokarem udaliśmy się
w kierunku Wambierzyc zatrzymując się w Kudowie
Zdroju na spacer i łyk uzdrawiającej wody w pijalni. Mile zaskoczył nas urok i spokój tego miejsca.
Po chwili wytchnienia i zachłyśnięcia się powietrzem
kurortu ruszyliśmy w dalszą drogę. Do Sanktuarium
Archidiecezji Wrocławskiej w Wambierzycach za-
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prowadziły nas 33 stopnie kamiennych schodów
skąpanych w słońcu. Liczba stopni to upamiętnienie
lat życia Chrystusa na Ziemi . Wnętrze świątyni jest
utrzymane w duchu baroku z jego pięknymi malowidłami i rzeźbami. Radosne pogodne wnętrze
mimo swojej wielkości niosące nadzieję i ufność
w nieskończoną dobroć. Istotną datą dla świątyni
był 22.02.1936r. kiedy to Pius XI nadal kościołowi
w Wambierzycach honorowy tytuł Bazyliki Mniejszej. Dopełnieniem wagi tego miejsca było doniosłe
wydarzenie w kilkusetletniej historii Sanktuarium,
kiedy dnia 17 .08. 1980r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego figurka Matki Boskiej została ukoronowana koronami papieskimi na Wambierzycką Królową Rodzin. Z tej okazji odczytany został specjalny
list Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na szlaku naszej wędrówki było też miejsce unikatowe w skali europejskiej powstała w 1776r. barokowa kaplica czaszek w Czermnej. Ok. 3-tys ludzkich
szczątków zebrano przez 20 lat w rejonie Kudowy,
Dusznik i Polanicy. Były to odkopywane przypadkowo ofiary wojen trzydziestoletnich i dziesiątkującej
ludność zarazy. Zamysłem wybudowania z tych
bezimiennych szczątków kaplicy był zgromadzenie
ich w jednym miejscu i oddanie im należnej czci.
Pod kaplica w kryptach pochowano kolejne 30 tys.
fragmentów ofiar. Opuściliśmy to miejsce głęboko
wstrząśnięci, pełni zadumy nad istotą i marnością
ludzkiego losu. Jesteśmy głęboko przekonani, że
ten przetaczający się codziennie tłum turystów
w tym miejscu można śmiało nazwać „żywym grobowcem”. Inicjatorzy i budowniczowie tej kaplicy
osiągnęli cel. Opuszczając kaplicę nie można pozostać obojętnym.
Na drugi dzień wypoczęci wyruszyliśmy na podbój
Pragi i był to podbój bardzo dosłowny, bo czasu
bardzo niewiele a plany ogromne. Zaczęliśmy na
Hradczanach: pałac toskański, arcybiskupi, pałac
Schwarcenbergów, kościół i klasztor św Benedyktu, kompleks zamku królewskiego, piękna fontanna rozedrgany wielojęzyczny tłum turystów, który
milknie w południowej części rynku hradczańskiego
gdyż widok który się roztacza z tego miejsca na panoramę Pragi zapiera dech w piersiach.
Ze wzgórza zeszliśmy wszyscy Zameckimi Schodami
mijając urokliwe restauracyjki z przepięknym widokiem na Wełtawę. Widok zabytków starego miasta
z tej perspektywy, pięknych mostów pod którymi
przepływają pasażerskie statki pełne kolorowego
tłumu wbija się w pamięć dając poczucie przeżywania czegoś naprawdę wyjątkowego. Widząc to
człowiek zaczyna żałować, że nie umie malować, bo
zaiste ten widok godny jest pędzla i uwiecznienia na
płótnie. Zmierzamy dalej do mostu Karola i rynku
starego miasta. Miniaturkę tego sławnego mostu widzieliśmy już w Kłodzku( śmieszna sprawa, bo most

w Kłodzku wybudowany był przez tych samych architektów tylko wcześniej-ale jakoś to przemilczane). Wracając do mostu Karola robi wrażenie sam
w sobie, widok z niego na okalające wzgórza z Hradczanami i te naprawdę radośnie i malowniczo wyglądające statki uwijające się tam i z powrotem po
rzece. Wzdychając ze zmęczenia i zachwytu, albo jak
kto woli z zachwytu pełnego zmęczenia . Od doznań
uroków architektonicznych starego miasta, bo przecież nie od ilości przebiegniętych kilometrów- gdyż
wiek mamy co prawda ” trzeci” ale kondycji nam nie
brakuje. Podczas tradycyjnego czeskiego obiadu
(knedliczki z gulaszem) który niektórych rozczulił
a innych rozśmieszył swoją oryginalnością, wszyscy
wzdychali, że Praga to miasto niedające się zwiedzić w jeden dzień. Wielu z nas deklarowało powrót
w to piękne miejsce i odkrywanie go na nowo z jego
urokliwymi uliczkami, zakamarkami i klimatem którym tak naprawdę nie mieliśmy czasu się nacieszyć.
Wracając z Pragi wzruszyliśmy się w Harrachowie
wspominając naszego wspaniałego skoczka Adama
Małysza .
Dzień zakończyliśmy wspaniałym ogniskiem z prawdziwą polską biesiadą na ojczystej ziemi .
Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy wyprawą
na Śnieżkę. Pogoda była słoneczna, ale wietrzna.
Piękna widoczność na masyw karkonoski skapany
w słońcu była nagrodą.
Rządni przygód wyruszyliśmy następnie do Skalnego Miasta w Czechach. Naszym oczom ukazał się
monumentalny labirynt skalny. Wysokość niektórych baszt wynosi ok. 100m noszą one ciekawe nazwy: Skalna Korona, Wykałaczka Karkonosza, Wieża
Strażnicza, Topór Rzeźnicki . Wyjątkowy mikroklimat,
specyficzna dla tego miejsca roślinność w otoczeniu
olbrzymów skalnych robi niezapomniane wrażenie.
Miejsce godne polecenia.
Trzeba przyznać, że nasze wyprawy stają się coraz
śmielsze i ciekawsze. Rozbudzamy apetyty i chęć
poznawania. Cieszyny się sobą i pięknymi miejscami
do których gna nas żyłka podróżnika. Następna relacja z Bieszczad, bo tam nas jeszcze nie był. Żegnamy
okrzykiem Ahoj ! przygodo.

Dziękujemy!
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
składają serdeczne podziękowania
dla Pani Marii Chyl
za zaangażowanie i trud włożony
w organizację wycieczki do Karpacza.
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ROK 1990
Rok 1990 – pierwsze wolne wybory samorządowe
w Polsce i Gminie Kłaj
Rok 1990 był rokiem bardzo ciekawym. W naszym kraju postępowała demokratyzacja a tymczasem za naszą zachodnią granicą istniało jeszcze NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) a na wschodzie Związek Radziecki, ale już z prezydentem Michaiłem Gorbaczowem. PZPR zakończyła swoją działalność, zniesiono cenzurę, a Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z NATO. Wybory prezydenckie w Polsce wygrał Lech Wałęsa.
Adam Kociołek
Utworzony w gminie Kłaj Komitet Obywatelski podjął
działania mające na celu przygotowanie niezależnych
list wyborczych, z których mieli startować głównie ludzie związani z opozycją solidarnościową, – ale nie tylko. Stawiano na ludzi uczciwych i niezależnych, którzy
będą mogli udźwignąć trudy przemian ustrojowych.
Znalezienie kandydatów do Rady Gminy wcale nie
było łatwe. Wielu działaczy opozycji było zmęczonych wieloletnim działaniem w polityce i nie miało po
prostu ochoty na kontynuację. Mało, kto też wiedział,
o co chodzi w tych zmianach ustrojowych w polskich
gminach.
Mnie do kandydowania namówił były sołtys Szarowa
Pan Zdzisław Kufta. Nie chciałem się zgodzić, ale on
powiedział, że nie wyjdzie z mojego domu bez mojej
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Marszałka Piłsudskiego w Brzeziu.
Budynek Urzędu Gminy w latach 80-tych.

zgody na kandydowanie. Zgodziłem się, ale pod warunkiem, że nie będę kandydował do żadnych funkcji
w Radzie, bo po prostu nie miałem na to czasu.
27 maja odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory
samorządowe do rad gmin. Było to możliwe po zmianie konstytucji, w której przywrócono gminom po
40 latach status jednostki samorządu terytorialnego
oraz uchwaleniu przez sejm ustawy o samorządzie
gminnym i ordynacji wyborczej do rad gmin.
W wyniku wyborów do Rady Gminy Kłaj I Kadencji
weszli następujący Radni w zdecydowanej większości
popierani przez Komitet Obywatelski:
Z Kłaja - Zofia Kołodziejczyk, Tadeusz Solarz, Stanisław
Paluszak, Władysław Migdał, Ryszard Janik, Krzysztof
Włodarczyk.
Z Targowiska – Anna Czubak, Marian Kołos, Teresa
Korbut,
Z Szarowa - Antoni Gębicki, Adam Kociołek, Kazimierz
Iwulski.
Ze Stanisławic – Józef Strach, Bronisław Marek, Janina
Klejdysz.
Z Dąbrowy – Stanisław Kościółek, Tadeusz Urban.
Z Brzezia – Paweł Pawelec, Stanisław Szewczyk.
Z Gruszek – Bogdan Wszołek.
Z Łysokań – Zdzisław Prochwicz.
Z Łężkowic – Edward Godzik.
Z Grodkowic – Kazimiera Olchawska.
Pierwsza sesja Rady Gminy Kłaj odbyła się 4 czerwca
1990 roku. Na sesji tej dokonano wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych oraz odbyło się ślubowa-

nie. Ja spóźniłem się na sesję ze względów zawodowych i ślubowanie składałem oddzielnie. Na tej sesji
wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Marian Kołos z Targowiska. Mnie po długich namowach
wybrano delegatem do Sejmiku Województwa Krakowskiego.
15 czerwca na kolejnej sesji dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady w osobach: Paweł Pawelec
z Brzezia i Józef Strach ze Stanisławic. Próbowano
też dokonać wyboru wójta gminy, ale bezskutecznie.
Kandydowali wtedy: Tadeusz Drożdż – były Naczelnik Gminy p.o. Wójta z mocy ustawy, Kazimierz Lech
z Kłaja, Krzysztof Włodarczyk z Kłaja i Bogdan Wszołek
z Gruszek. Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów.
Na kolejnej 3 sesji Rady Gminy Kłaj dokonano wyboru wójta w osobie Kazimierza Lecha z Kłaja oraz jego
zastępcy Krzysztofa Włodarczyka z Kłaja. Wybrano
Zarząd Gminy w skład, którego oprócz wójta i jego zastępcy weszli: Zofia Kołodziejczyk z Kłaja, Paweł Pawelec z Brzezia, Zdzisław Prochwicz z Łysokań, Adam Kociołek z Szarowa i Antoni Gębicki z Szarowa. Ustalono
też składy komisji stałych rady. Powołano też komisję
inwentaryzacyjną, która miała za zadanie zinwentaryzować całe mienie gminy gdyż to właśnie gmina stała
się właścicielem wielu nieruchomości, którymi do tej
pory dysponowały inne podmioty.
Tak, więc w okresie jednego miesiąca zostały wybrane wszystkie prawem wymagane organy Gminy Kłaj.
Rozpoczęła się niełatwa w tamtym czasie praca samorządu gminnego.
A z czym weszliśmy w nową rzeczywistość?
Budżet gminy to była kwota ok. 350 mln ówczesnych

złotych.
Gminę zamieszkiwało 10456 mieszkańców.
Zatrudnionych wyłącznie w rolnictwie było ok. 450
osób. Zatrudnionych wyłącznie poza rolnictwem 2600
osób. Dwuzawodowców (tzw. chłopo-robotników)
było w gminie ok. 2200. Niektóre z tych danych mogą
dzisiaj wywoływać uśmieszek, ale taka była wtedy rzeczywistość.
Na terenie gminy hodowano w początkach roku 1990
ok. 2500 szt. bydła, 2000 szt. trzody chlewnej, 1000
owiec i 20 000 szt. drobiu.
Prace Zarządu skupiały się głównie na sprawach organizacyjnych gminy. W sierpniu wybrano skarbnika
Gminy, którym została Pani Aleksandra Golarz. Z tematów gospodarczych najważniejszym była budowa
wodociągów i remont dróg gminnych oraz komunikacja lokalna. W całości były zwodociągowane tylko
Szarów i Dąbrowa i to w latach 60 – tych. Częściowo
zwodociągowane było Brzezie. W Stanisławicach budowa wodociągu była w toku. Kłaj był przygotowany
do realizacji tego zadania. Zdobycie numeru telefonicznego graniczyło z cudem a spadki napięcia w sieci
energetycznej były normalnością. Inflacja osiągnęła
rekordową skalę niemal 1400%.
W sierpniu 1990 roku ukazuje się pierwszy numer
,,Samodzielności”. Była to całkowicie niezależna inicjatywa społeczna moja i dwóch moich koleżanek
– Grażyny Strączek z Kłaja i Marii Sieńko z Brzezia.
Wszystkie prace oraz druk wykonywaliśmy społecznie.
Powstanie gazety miało ogromne znaczenie dla naszej
społeczności. Było to pierwsze medium docierające do
większości mieszkańców i informujące ich o bieżących
sprawach naszej małej ojczyzny. Z inicjatywy Redakcji dokonano
w szaleńczym
tempie odbudowy pomnika Marszałka
Piłsudskiego
w Brzeziu. Zorganizowano
zbiórkę pieniędzy na ten
cel na terenie
całej gminy.
Dzięki tej inicjatywie
11
listopada 1990
roku odbyły
się w Brzeziu
pierwsze obchody Święta
Niepodległości połączone
Pierwszy numer Samodzielności –
z
odsłonięsierpień 1990 r.
ciem odbudowanego pomnika.
Adres mailowy do korespondencji:
kociolek.wiel@onet.eu
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SUP E RBOHATER OWIE
Mamy super bohaterów!
Mama, tata i ja oraz bandaże, opatrunki i sporo pozytywnych emocji- czyli o innowacyjnym działaniu - społecznej akcji nauki
pierwszej pomocy.
Justyna Waligóra
Kupić czas ? Czy to możliwe?… ratując czyjeś życie można to
zrobić! Zanim przyjedzie karetka minie przynajmniej 6-7 minut.
Tymczasem po zatrzymaniu krążenia najważniejsze są pierwsze 3-4 minuty. W tym czasie udzielając pierwszej pomocy
w wielu przypadkach ratujemy ludzkie życie. Szybko! Mocno!
30 uciśnięć, 2 wdechy…Prawie każdy może to zrobić! 140 rodzin przedszkolaków postanowiło się tego nauczyć podczas
Rodzinnych Warsztatów Pierwszej Pomocy. A z pomocą naszych super wolontariuszy okazało się to całkiem przyjemne
i proste.
Organizatorzy przedsięwzięcia prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Kłaj Krystyna Gierat oraz wójt Zbigniew Strączek dziękują rodzinom za gotowość nabycia nowych umiejętności i udział w akcji.
- Aktywność dzieciaków i otwartość rodzin jest dla nas najważniejsza.
Bez ich zaangażowania nie byłoby realizacji pomysłu. To pożyteczne
i innowacyjne działanie przynajmniej na skalę powiatu – zaznacza
gospodarz gminy.

przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili
zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%. Użycie sprzętu jest proste. Wystarczy słuchać
kolejnych poleceń.
- „Nowością” jest że reanimację można ograniczyć wyłącznie do
uciśnięć klatki piersiowej. Akcję ratowniczą prowadzimy w ten
sposób jeżeli nie możemy lub nie chcemy wykonywać oddechów
ratowniczych. Wówczas uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy
bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć /min. Jak wykazały badania nowe zasady udzielania pierwszej pomocy są tak samo skuteczne i już przyczyniły się do zwiększenia ilości osób ratujących
czyjeś życie – zaznacza prowadzący warsztaty Krzysztof Balik.
Podczas kursu poznaliśmy techniki udzielania pomocy w najczęściej występujących urazach i zagrożeniach. Dowiedzieliśmy się
m.in. co robić, kiedy dziecko się zakrztusi albo zadławi, jak skutecznie zatamować krwotok z nosa, w jaki sposób pomóc podczas
omdlenia, ćwiczyliśmy opatrywanie ran. Aktywność rodziców
i naszych kochanych smyków zawsze była po prostu wyjątkowa.
RODZICE O WARSZTATACH:
Bernadetta Gądor - Bardzo chciałam nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, spróbować resuscytacji. Wszystko było niezwykle
intersujące.
Daniel Chudzik - Dlaczego zdecydowałem się przyjść? Zastanowiłem się, czy w sytuacji zagrożenia potrafiłbym uratować życie mojego dziecka? Czy umiałbym mu pomóc? Prosty przykład
z zakrztuszeniem i „obalonym” podczas szkolenia mitem, że trzeba
wówczas podnieść ręce pokazuje jak duża jest potrzeba nabycia
świadomych umiejętności w tym zakresie. Uważam, że akcje warto powtarzać.

O tym, że od najmłodszych lat można szkolić się w zakresie pierwszej pomocy przekonuje prowadzący zajęcia, Robert Kmiecik
- W popularnym serwisie internetowym jest film, który pokazuje
jak 10 - miesięczne dziecko ratuje osobę dorosłą wykonując swoim ciałem uciski na jej klatce piersiowej.
Podczas warsztatów ratownicy uczyli także obsługi automatycznego defibrylatora. W skrócie AED to urządzenie, które coraz
częściej spotykamy w przestrzeni publicznej - sądach, urzędach,
galeriach handlowych etc. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego sprzęt analizuje rytm serca i określa czy
poszkodowany wymaga defibrylacji.
Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika
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Warsztaty z wielkim sercem zrealizowali nasi super wolontariusze: OSP Brzezie - Katarzyna Kościółek, Patrycja Rajtarska, Artur
Ordyk, Leszek Rajtarsk; OSP Kłaj: Krzysztof Balik, Grzegorz Kluza,
Jakub Socha; OSP Szarów: Mateusz Dziedzic, Łukasz Grymek, Kamil Biernat; PSP Wieliczka: Robert Kmiecik, Mateusz Majda, Marcin
Godzic.
Patronat honorowy: Posłanka na Sejm RP Elżbieta Achinger,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
bryg. mgr Aleksander Starowicz
Partnerzy akcji: PSP Wieliczka, OSP Kłaj, OSP Brzezie, OSP Szarów
oraz PS Dąbrowa, PS Kłaj, OP Grodkowice, OP Brzezie, OP Kłaj, OP
Szarów, OP Targowisko.
Projekt i druk plakatów - Drukarnia Profit Media z Bochni.
Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

F OTO G A L E R I A

Brzezie

Grodkowice

Dąbrowa

Kłaj
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