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G MI N NY D Z I E Ń STR A ŻA K A
„Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”
- to najważniejsza dewiza
każdego strażaka
W miesiącu maju obchodzony jest dzień patrona strażaków
– Świętego Floriana. W naszej gminie, uroczystości związane z tym świętem odbyły się 16 oraz 17 maja.
Oliwia Bieda
Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej
odprawionej w Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa-Męczennika w Szarowie przez
księdza kanonika Adama Kozłowskiego. Po
nabożeństwie, w szyku strażackim wszyscy
zebrani prowadzeni przez poczty sztandarowe przemaszerowali na plac przed budynkiem Domu Kultury w Dąbrowie. Przemarsz

podając ich jako wzór do naśladowania. Zaznaczył równocześnie jak duże jest spektrum
działań jakimi zajmują się na co dzień ochotnicy.
Uroczystość stała się doskonałą okazją do
otwarcia oraz poświęcenia świeżo wyremontowanej remizy oraz Domu Kultury. Na
zakończenie oficjalnej części strażackiego
święta goście mieli okazję wpisać się do pamiątkowej księgi i wbić honorowy gwóźdź.
W części artystycznej swoje aktorsko-strażackie umiejętności prezentowały dąbrowskie
przedszkolaki oraz młodzież z ZSO Szarów.
Uroczystości zorganizowane były z wielkim
rozmachem, dlatego sobotnie obchody zakończone zostały zabawą taneczną do białego rana. O to aby parkiet choć na chwilę nie
był pusty dbał zespół Timm Grand Music.
Niedzielnym popołudniem wspólną zabawą
„Przywitano lato”. Tego dnia w programie
przewidziano m.in. występ scholii „EFFATA”
oraz zabawę fantową z cegiełkami.

Sponsorzy:

uświetnił akompaniament orkiestry dętej.
Na miejscu, po przywitaniu licznie przybyłych gości rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego
podczas którego wciągnięto flagę na maszt.
Kolejnym z punktów programu był ceremoniał przekazania jednostce z Dąbrowy Sztandaru ufundowanego przez Koło Gospodyń
oraz mieszkańców Dąbrowy. Sztandar został
odznaczony srebrnym medalem za zasługi
dla pożarnictwa. Natomiast członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uhonorowani zostali Brązowymi odznakami.
Następnie głos zabrali przybyli goście m.in.
Wójt Gminy Zbigniew Strączek, który skierował słowa podziękowania dla strażaków,

- Hotel Niepołomice
- Konstrukta, Tomasz Talaga, Artur Cieślik
- Atmat Druk 3D
- Małopolski Bank Spółdzielczy
- Piekarnia Janek
- Quality Oil
- Restauracja – Pałac Żeleńskich
- Usługi Transportowe Bogdan Gracz
- Sklep spożywczy Mieczysław Orlik
- Wod Gaz Co S.C. Mieczysław Orlik Paweł
Orlik
- Usługi Ślusarskie Jarosław Jastrzębski
- Myjnia bezdotykowa BKF Targowisko Daniel
Rajca
- Motobar Kebabownia
- Agnieszka i Mariusz Wróbel
- Zakład blacharsko lakierniczy Stanisław
Hytroś
- Radny gminy Kłaj Roman Marosz

- Firma Usługowo Handlowa Andrzej Hytroś
- Gabinet stomatologiczny Katarzyna Rutkowska
- Zakład fryzjerski EWA Ewa Dziedzic
- MM serwis Mirosław Mleko
- Pizzeria Mega Pizza
- Krusz Bud Piotr Iwulski
- Hotel Azalia
- Sklep Sezamek w Dąbrowie
- Sklep Rolnik w Niepołomicach
- Drukarnia Castor
- MG serwis Marcin Gruszecki
- Hotel Novum
- Usługi Budowlane Krzysztof Nowak
- Sklep spożywczy Józef Zawadzki
- „Gazprob” Mirosław Wajda
- Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Kłaju
- Stacja benzynowa Savana Targowisko
- Auto serwis Sebastian Łysiak
- Auto Komis Bogdan Kubik
- Mat-Bus Mateusz Surówka
- P.H.U Jerzy Kukiełka
- Kazimierz Stawowy
- Prezes OSP w Dąbrowie Krzysztof Hytroś
- MKS Wyzwolenie
- Usługi Grawerskie Waldemar Kościółek
- Auto serwis Mariusz Wałach
- Lasoń Bud Marek Lasoń
- Centrum motoryzacyjne „Podoły” Bogdan
Juszczyk
- Grzegorz Odrobina
- Usługi Transport Roboty Ziemne Stanisław
Iwulski
- Gospodarstwo ogrodnicze Lucyna i Jacek
Kukiełka
- Koło Emerytów w Dąbrowie
Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom oraz darczyńcom.
Patronat medialny:
- Radio Kraków
- Panorama Powiatu Wielickiego
- Samodzielność

3

Samodzielność maj 2015

K U LTUR A
Ponad 16 metrów
kwadratowych
mobilnej „podłogi”
Drodzy Rodzice,
dzięki dotacji przyznanej przez Gminę
Kłaj Klub Mam wzbogacił się o Strefę
Bosej Nogi – ponad 16 metrów kwadratowych mobilnej „podłogi”, czyli
dużych piankowych puzzli, które po
rozłożeniu tworzą imponującą powierzchnię do zabaw w plenerze oraz
podczas spotkań w Klubie Mam.
Magdalena Sala
Strefę Bosej Nogi tworzy 60 kwadratowych, piankowych puzzli, o wymiarach
39x39 cm, w czterech kolorach: różowym, niebieskim, żółtym i zielonym. Po
ich rozłożeniu tworzą piankową podłogę
o kształcie kwadratu, której bok wynosi
ponad 11 metrów! Puzzle dają różnorodną możliwość ich aranżacji: mogą stać
się nie tylko podłogą, ale również przestrzenną konstrukcją.

Strefa Bosej Nogi został zakupiona w ramach projektu „Wyginam śmiało ciało”,
rodzinnych warsztatów muzyczny-tanecznych. Ze względu na wiek najmłodszych uczestników, oraz liczebność grupy warsztatowej, Klub Mam uwzględnił
w projekcie konieczność aranżacji podłogi do prawidłowego przebiegu warsztatów. Powierzchnia powinna być wygodna dla raczkujących dzieci, stawiających
pierwsze kroki, antypoślizgowa oraz bezpieczna przy upadku. Piankowe puzzle
okazały się być najlepszym rozwiązaniem.
Są kolorowe, przyjemne w dotyku, lekkie,
wygodne w transporcie i magazynowa-
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niu. Strefa Bosej Nogi zostanie rozłożona
podczas warsztatów „Wyginam śmiało
ciało”. W przyszłości stanie się idealnym
rozwiązaniem do organizacji rodzinnych
wydarzeń plenerowych oraz zwiększy
komfort spotkań w Klubie Mam.

Wiosna rozdaje kwiaty

IV Wymiana
Ogrodowa
„z ręki do ręki”
za nami
Wiosna to najpiękniejsza, a zarazem
najpracowitsza pora dla właścicieli
ogrodów: grabimy, nawozimy, przesadzamy, rozsadzamy, sadzimy, wysiewamy... i wymieniamy.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

Walne zebranie Koła
Emerytów i Rencistów
w Kłaju
16 kwietnia w tzw. „Jaskółce” odbyło
się walne zebranie sprawozdawczo
-wyborcze Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów nr 2 w Kłaju.
Oliwia Bieda
Jak każde ze spotkań Koła Emerytów odbyło się w miłej atmosferze o co zadbała
dotychczasowa przewodnicząca: Ewa
Rozkocha - Godzic. Miłym słowem i gorącymi podziękowaniami za współpracę
otwarła walne zebranie. Przewodnicząca
przedstawiła również sprawozdanie z dotychczasowej pracy Koła. Podsumowano
orgaznizowane imprezy oraz spotkania.
Prócz licznie zebranych członków Koła
w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału w Wieliczce.

Na IV Wymianie Ogrodowej jak zwykle
nie zabrakło miłośników kwiatów. Przyszli aby podzielić się roślinami, których
mają w nadmiarze z innymi. Wszyscy
uczestnicy wymiany pozyskali ciekawe
odmiany roślin do swoich ogrodów, nikt
nie odszedł z pustymi rękami. Przed nami
V Wymiana Ogrodowa pod koniec lata.
Już teraz zapraszamy.

Kolejnym z punktów spotkania był wybór prezydium. Na nową przewodniczącą
wybrana została Maria Jolanta Błaszczyk,
a na jej zastępcę – Wiesława Tyl. Zdecydowano, że funkcję skarbnika pełnić będzie
Maria Janiczak, a sekretarza – Janina Bebak. Nowe prezydium serdecznie podziękowało Pani Ewie za zaangażowanie włożone w funkcjonowanie Koła, za ogrom
pracy na jego rzecz, podejmowane inicjatywy i za poświęcony czas.
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K U LT U R A
„Biją dzwony…”
19 kwietnia Gminny Chór „Gaudium” wziął udział w XVI
Koncercie Pieśni Wielkanocnej w Kosinie (pow. łańcucki).
Kamila Polak
Koncert miał oprawę międzynarodową. Wystąpił tam m.in.
polsko-węgierski Chór Lengyel-Magyar Dalarda z Węgier.
Wszystkie chóry zaprezentowały repertuar związany jeszcze
z okresem Wielkiej Nocy. Chór „Gaudium” pod dyrekcją pani
Renaty Kamody oraz przy akompaniamencie pani Marii Arkusz wykonał pieśni: „Chrystus Pan Zmartwychwstał”, „Otrzyjcie już łzy płaczący” oraz „Alleluja” w wyborze i opracowaniu
p. R. Kamody.
Zwieńczeniem Koncertu było wspólne wykonanie przez
wszystkich chórzystów pieśni „Zwycięzca śmierci” oraz „Alleluja
biją dzwony”.
Na zakończenie chóry otrzymały pamiątkowe puchary, podziękowania i dyplomy.

kuję! Dzieciaki jesteście super! Gorąco dziękuję również Pani Dyrektor Władysławie Kozień oraz całemu gronu pedagogicznemu
z ZSO Targowisko” - komentuje inicjatorka akcji Anna Chojnacka.

Przyroda, która zachwyca
W piątek, 8 maja w Gminnej Izbie Regionalnej odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej autorstwa fotografa
amatora.
Mariana Gałata, Krystyna Gierat
Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju

opiekun

Na wystawie prezentowanych jest z 5 wielkoformatowych fotografii i 46 fotografii mniejszych, dotyczą one obszarów chronionych Puszczy Niepołomickiej, obszarów objętych programem
Natura 2000. Na zdjęciach oglądamy przepiękne miejsca, na
które możemy się natknąć wędrując po lesie i niezwykłe zdjęcia
zwierząt zamieszkujących Puszczę Niepołomicką. To bardzo interesujące fotografie. Autor potrafił uchwycić piękno, ulotne wrażenie, które przyroda często skrywa przed nami.

Szkoła nakarmiła psiaki
i nie tylko!
27 i 28 kwietnia w ZSO w Targowisku zorganizowana została zbiórka karmy oraz akcesoriów dla bezdomnych podopiecznych schroniska „Kundelek” w Rzeszowie. Zarówno
przedszkolaki, uczniowie jak i nauczyciele udowodnili, że
na nich zawsze można polegać.
Oliwia Bieda
Już od samego rana ustawiała się długa kolejka chętnych do
pomocy. I choć zbiórka karmy w szkole trwała zaledwie dwa
dni to jej podsumowanie jest naprawdę imponujące. „W ciągu
dwóch dni zbiórki karmy i innych akcesoriów dla podopiecznych schroniska udało nam się zebrać: 111 kg karmy, 9 sztuk
kocyków, 2 leżaczki, 8 paczek makaronu, 3 opakowania ryżu,
2 zabawki, smycz, kaganiec, obrożę, miska i przepiękny rysunek. Wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki wielkie dzię-

Fotografia przyrodnicza to jedna z najpiękniejszych, a zarazem
trudnych dziedzin fotografii. Wymaga od fotografującego wielu
poświęceń, cierpliwości, wytrwałości, a równocześnie to niewyczerpane źródło tematów i ogromna satysfakcja z każdego udanego zdjęcia.
Warto przyjść i zobaczyć wystawę, która będzie czynna
do 10 czerwca br.
Zapraszamy: poniedziałek: od 13.00 - 16.00 oraz środa:
od 10.00 - 13.00.
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K U LTUR A
„Zezwierzęcenie”
w Klubie Mam –
pierwsza odsłona
Treningu Twórczości
17 kwietnia Salę Widowiskową w Urzędzie Gminy Kłaj przejęły dzieci.
Magdalena Sala
Wszystko z powodu Treningu Twórczości,
który na zaproszenie Klubu Mam zorganizował i poprowadził pedagog Kazimierz
Biernat. Na Trening zaprosiliśmy pełzające
i raczkujące maluchy, jak i skaczące, wszędobylskie przedszkolaki, w towarzystwie
rodziców. Łącznie ponad 30 osób rządnych
dobrej zabawy. Początkowe onieśmielenie
dzieci licznym towarzystwem zostało przełamane... pędzlami, które rwały się do malowania. Skoro są pędzle, to będzie dobra,
brudna zabawa!
Spotkanie rozpoczęliśmy chustą animacyjną, która falowana na wietrze, a wraz z nią
piłki oraz biedronka, która bardzo lubiła
skakać. Całe szczęście, że chusta była duża,
gdyż nagle pojawiło się stado dzików i musieliśmy się pod nią schować. Na szczęście
dziki były bardzo miłe i pozwoliły nam kontynuować zabawę. Dzieci poszły na spacer
do lasu i gospodarstwa rolnego. Ich zadaniem było odgadnięcie zwierzęcych odgłosów. Muzyczne zagadki dostarczyły wiele
śmiechu, gdyż dzieci próbowały nie tylko
rozpoznać odgłosy zwierząt, ale również
czynności, które wykonywały zwierzęta,
kiedy ćwierkały czy ryczały. Najtrudniejsze
okazało się rozpoznanie odgłosu pingwina
– nawet rodzice polegli.
Finałem Treningu Twórczości było oczywiście wielkie brudzenie, czyli malowanie
farbami! W ruch poszły pędzle, kredki, koraliki, a nawet słoma. Dzieci miały stworzyć
zwierzaka-cudaka. Po pewnym czasie dzieci
same przypominały kolorowe ptaki – nikt
nie okazał się plamoodporny, dorośli również.
Klub Mam serdecznie dziękuje za pyszną zabawę oraz pomoc w organizacji i przebiegu
Treningu Twórczości. Mamy nadzieję – do
kolejnego spotkania!
Zdjęcia na stronie: www.klaj.pl
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Owocny czas zuchów, harcerzy
i wędrowników
Ostatni miesiąc okazał się bardzo pracowity dla wszystkich drużyn z naszej gminy.
Zuchy, harcerze i wędrownicy spędzili ten czas bardzo owocnie, a przy okazji świetnie
się bawili!
Izabela Mieńkowska
Zuchy z 3 GZ ,,Ekoludki z leśnej budki’’ na
swoich zbiórkach zdobywały sprawność
Egipcjanina. 13 kwietnia dowiedziały się
dużo ciekawych rzeczy o historii papirusów,
przedstawiały teatrzyk samorodny, urządziły święto Pachnącej Cebuli i nauczyły się nowego pląsu. Natomiast na zbiórce dwa tygodnie później odwiedziła ich sama Królowa
Nefretete, która poprosiła dzieci o pomoc
w odnalezieniu papirusów na pustyni. Zuszki zapisywały swoje imiona hieroglifami,
robiły makietę Egiptu, podróżowały po piramidzie oraz poszukiwały insygniów bogów. Zuchy pojawiają się jednak nie tylko
na zbiórkach gromady. Biorą również udział
w mszach harcerskich, w tym miesiącu między innymi we mszy rezurekcyjnej.
Dla ich starszych znajomych z 5 DH ,,Leśni
Ludzie’’ kwiecień i początek maja również
był bardzo aktywny. Już na samym początku
świetnie się spisali, tradycyjnie pełniąc warty przy Ciemnicy i Grobie Pańskim w Wielki
Czwartek i Piątek, a następnie uświetniając
swoją obecnością mszę rezurekcyjną. Odbyły się aż dwie zbiórki, a z racji coraz cieplejszych dni obie były polowe, czyli dokładnie
takie, jakie wszyscy lubią najbardziej. Harcerze mieli mnóstwo zabawy, biorąc udział
w grach terenowych. Jedna z nich odbyła
się ze szczególnej okazji, mianowicie święta Świętego Jerzego, który jest patronem
harcerzy. Ten dzień Leśni Ludzie uczcili razem z harcerzami z Targowiska. Po rywalizacji patroli w grze na temat roli św. Jerzego
w róznych krajach świata odbyło się wspaniałe ognisko z kiełbaskami i śpiewaniem
do dźwięku gitary, a wszystko to w bardzo
malowniczym plenerze, bo tuż nad brzegiem Raby. Po takim spotkaniu wszyscy byli
naładowani pozytywną energią, więc mieli
mnóstwo sił, by jak co roku zorganizować
patriotyczne stoisko przy skateparku w Kłaju z okazji Święta Flagi 2 maja, na którym to
malowali przechodniom flagi na policzkach,
rozdawali biało-czerwone ciasteczka, kotyliony, małe flagi i naklejki. Tego samego dnia
odbyły się też uroczystości gminne w Targo-

wisku z okazji z okazji 3 maja, na których to
Leśni Ludzie razem z 8 DH Strażnicy Natury
pełnili honorowe warty przy pomniku.
Natomiast najstarsi – wędrownicy z 10 DW
Czar. w kwietniu spotkali się na niezwykłej
zbiórce. Dowiedzieli się, jak zrobić jak dobre
pierwsze wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej, a także co wpisać w swoje CV, żeby
pracodawcy byli pod wrażeniem!
Mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą
tak samo wypełnione po brzegi świetną
zabawą podczas rozmaitych imprez, akcji
i happeningów!
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Z N A SZ E J B I B L I OT E K I
Spotkanie autorskie
z Izabellą Frączyk
24 kwietnia o godz. 17.00 odbyło się spotkanie autorskie z krakowską pisarką panią Izabellą Frączyk.
Aneta Strach
Pani Izabella to osoba szalenie miła i z dużym
poczuciem humoru. Bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, doświadczeniu zawodowym, a przede wszystkim przybliżyła czytelniczkom, obecnym na spotkaniu bohaterki
swoich książek. Jak sama autorka twierdzi „od
zawsze nienawidziła pisać”.
Mimo to napisała już 6 książek. Przez przypadek
została pisarką. Pojawił się pomysł zainspirowany zabawnymi, urlopowymi historiami, których sama była świadkiem. Przelała to na papier
i dała do przeczytania znajomym. Pomysły na
książki czerpie z własnych spostrzeżeń. Była
sprzedawca piwa, taniego wina, sprzedawała dachy i pakiety informatyczne („choć wie
tylko jak włączyć komputer”), herbatę, szkło
przemysłowe...
Pisarka inaczej postrzega świat, dużo obserwuje i wiele zapamiętuje. Poza tym przynajmniej 2, 3 razy w tygodniu spotykają ją
niebywałe przygody, nawet wtedy kiedy np.
idzie wyrzucić śmieci. Ostatnio nawet jej kot
złamał ogon. Pani Izabella gdy zaczyna pisać
nie ma pomysłu na książkę, zawsze za to ma
pomysł na bohatera. Z zasady nie opisuje
znanych jej osób oraz osobistych przeżyć.
„Żyję życiem bohatera, a on towarzyszy mi
w moim”. Czasem ciężko jej „odłączyć” się od
pisania. Wtedy zapomina np. odebrać dzieci
ze szkoły albo ugotować obiad. Jej książki są
adresowane nie tylko do kobiet. To lekka literatura dla każdego, kto chce odpocząć.

opisy przyrody („nie umiem pięknie i długo
opisywać piękna natury”) oraz tzw. „momenty” (ciężko „normalnie” to opisać”). Spotkanie
upłynęło nam na ciekawej rozmowie. Czytelniczki obecne na spotkaniu dzieliły się z autorką wrażeniami i spostrzeżeniami po przeczytaniu jej książek. Zapraszamy wszystkich
do lektury książek pani Izabelli Frączyk, które
są dostępne w naszej bibliotece.

Tajemnice miętowej
herbaty...
13 maja razem z gimnazjalistami z naszej Gminy odbyliśmy niesamowitą
podróż po Maroku - kraju, w którym
miętowa herbata (podawana zawsze
i wszędzie) ma wiele różnych smaków. Tak
samo jak całe Maroko...
Kamila Polak

nych bajek. Na koniec zostali pasowani na
czytelników. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na strone internetową biblioteki.

Odwiedzając
niezwykłe krainy
Dwa dni pełne teatralnych wrażeń, wesołe
scenki i salwy śmiechu – tak miło spędzili
czas najmłodsi czytelnicy biblioteki.
Kamila Polak
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju przygotowała dla najmłodszych czytelników dwa
przedstawienia teatralne.
21 kwietnia przedstawienie zatytułowane
„Lech, Czech i Rus” wykonał teatrzyk „ART –
RE”, natomiast 22 kwietnia teatr „MASKA” pokazał spektakl „Tajemnica zaginionych liter”.

Zwiedziliśmy m.in. Marrakesz oraz zaułki starego Fezu. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób
należy jeść miejscowe ślimaki, poznaliśmy
tajniki targowania się z marokańskimi kupcami oraz tajemnice zaklinaczy węży.

Oba spektakle wspaniale bawiły zarówno
najmłodszych jak i ich opiekunów. Komiczne
scenki i dialogi rozśmieszały wszystkich powodując raz po raz wybuchy salw śmiechu.
Maluchy siedzące z przodu zostały też zaproszone przez aktorów do pomocy i mogły na
scenie pokazać swój aktorski talent.

Mali aktorzy
pudełkowego
teatrzyku...

Przedstawienia były także lekcją dla najmłodszych widzów, którzy poznali m.in. legendy
o początkach państwa polskiego i naszym
narodowym hymnie. Dowiedzieli się też, że
książki to niezwykła rozrywka, która pozwala im prawdziwie przeżywać niezapomniane
przygody i odwiedzać niezwykłe krainy.

Przedszkolaczki z Kłaja zobaczyły w bibliotece inscenizację „Jarzębinki” J. Tajca
w wykonaniu bibliotekarek.
Kamila Polak

Na pytanie czytelniczki - „Co najtrudniejsze
jest w pisaniu” autorka odpowiedziała, że
najtrudniejsze dla niej są : tytuł (choć nie zawsze, czasem zaczynam właśnie od tytułu),

Sami również mogli poczuć się jak aktorzy wcielając się w bajkowe postacie w pudełkowym teatrzyku. Najmłodsi bardzo żywo reagowali, zwiedzili
również bibliotekę. Przynieśli nam także
w prezencie prace na temat swoich ulubio-
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25 LAT

25 – lecie odnowionego
Samorządu w Gminie Kłaj
W tym roku przypada 25 rocznica powstania odnowionych samorządów gminnych w Polsce. Jak te przemiany przebiegały w naszej gminie postaram się opisać w obecnym i kilku kolejnych artykułach poświęconych temu zagadnieniu. Postaram się przypomnieć czytelnikom nie tylko ważne sprawy, jakie działy się
w tamtych latach w gminie Kłaj, ale również i te drobne całkiem nieznane, ale istotne ze względu na powodzenie właśnie tych ważnych. Ten cykl artykułów będzie też swoistym prezentem na 25 rocznicę powstania
naszej gminnej gazety ,,Samodzielność” mającej już w swojej nazwie synonim naszych nadziei związanych
z reformą samorządową w tamtych latach. Będą to moje refleksje i wspomnienia, jako czynnego uczestnika tych wydarzeń i oczywiście ze względu na ograniczoną ilość miejsca w gazecie bardzo skrócone. Będę
wdzięczny za wszelkie uwagi i uzupełnienia skierowane na mój adres mailowy lub do redakcji ,,Samodzielności”.

Maszyna do pisania używana w działalności
podziemnej na terenie gminy Kłaj.

Adam Kociołek
Rok 1989 – rok przemian i nadziei.
Już na początku tego roku zaczęły wychodzić z podziemia pierwsze struktury zdelegalizowanej w stanie wojennym ,,Solidarności”. Oczywiście te, które przetrwały, bo większość albo została rozbita przez SB albo przestała
działać w sposób naturalny. Przez cały okres stanu wojennego i dalsze lata do roku 1989 na terenie gminy Kłaj
działała podziemna struktura NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych kierowana przez Marię Włodek z Kłaja
i Leopolda Gądora z Szarowa. Wielu ludzi z terenu naszej gminy działało w podziemnych strukturach ,,Solidarności” w swoich zakładach pracy współdziałając ze strukturą terenową jaką był NSZZ ,,Solidarność” RI. Na naszym
terenie najbardziej zaangażowani w działalność podziemną byli – Leopold Gądor, Jan i Maria Kaliccy, Marian Włodek, Kazimierz Iwulski wszyscy z Szarowa, Maria Włodek z Kłaja i Antoni Kalicki z Łysokań oraz piszący te słowa
i wielu innych działaczy, których nie sposób tu wymienić.
Po styczniowych pierwszych rozmowach w Magdalence również moja organizacja zakładowa działająca
w Drukarni Kolejowej w Krakowie, która przetrwała 8 lat w konspiracji ujawniła się już w lutym. Ja zapłaciłem
za to w marcu ,,rozwiązaniem umowy o pracę”. Również nasza gminna struktura zaczęła działać legalnie pod
przywództwem Marii Włodek. Dopiero 17 kwietnia Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zrejestrował NSZZ
,,Solidarność”.
W stanie wojennym i do końca 1988 roku na terenie gminy Kłaj przeprowadzano różne akcje – od ulotkowych
po wywieszanie flag z napisem ,,Solidarność” oraz napisy na murach i drogach. Poza tym prowadzona była działalność wydawnicza związana z drukowaniem ulotek i gazetek niezależnych. Działała też podziemna biblioteka,
która dawała możliwość czytania niezależnej literatury i wydawnictw z poza oficjalnego obiegu. W domu mojego
teścia Józefa Lisowskiego w Szarowie przez kilka lat funkcjonował punkt przerzutu maszyn drukarskich, które
trafiały do nas z różnych stron kraju bądź z zagranicy i tutaj po uruchomieniu lub naprawie jechały w inne miejsca
w Małopolsce lub kraju.
Na terenie gminy Kłaj drukowano m.in. gazety - ,,Nie Rzucim Ziemi…” oraz sporadycznie słynnego ,,Hutnika”.
Tego ostatniego tylko w przypadku wpadek i aresztowań w krakowskich podziemnych drukarniach. Drukowano
też dużo ulotek i druków z okazji różnych rocznic narodowych (oczywiście tych zakazanych).
Przed pierwszymi na wpół wolnymi wyborami do sejmu w Sali GOK zorganizowano spotkanie z kandydatami ,,Solidarności” do parlamentu, Mieczysławem Gilem i Edwardem Nowakiem. Sala była przepełniona ludźmi
z całej gminy. Kandydaci swoje wystąpienia mieli przerywane gromkimi oklaskami. Obaj w wyniku czerwcowych
wyborów weszli do parlamentu. Dzień wyborów do sejmu - 4 czerwca 1989 roku uważany jest za koniec realnego
socjalizmu w Polsce.
W kraju i gminie było tyle entuzjazmu i nadziei że można było ,,góry przenosić”. Mniej nawet doskwierały trudy życia codziennego, a było ich sporo. Dopiero 1 sierpnia zniesiono kartki na mięso, które wprowadzono w stanie
wojennym. A brakowało niemal wszystkiego – paliwa, materiałów budowlanych, butów itp.,
We wrześniu Tadeusza Mazowieckiego wybrano pierwszym po wojnie niekomunistycznym Premierem. Rozwiązano też znienawidzone ZOMO.
Rok 1989 zakończył się przyjęciem przez sejm ,,Planu Balcerowicza” i zmianą nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska z określeniem ,,państwo demokratyczne”. Tym samym do lamusa odeszła nazwa Polska Rzeczpospolita
Ludowa – państwo socjalistyczne.
W gminie głównie struktury ,,Solidarności” zaczęły się przygotowywać do wyborów samorządowych.
Zmiana władzy była nieunikniona, ale wiadomym było, że PRL- owskie struktury polityczne nie oddadzą władzy bez walki.
P.S.
Działania podziemnych struktur ,,Solidarności” na terenie naszej gminy wymagają oddzielnego opracowania. Dlatego
zwracam się do wszystkich którzy działali w tamtym okresie o kontakt w celu przygotowania stosownej publikacji. Uważam, że upamiętnienie ludzi, którzy dla wolnej Polski narażali swoje życie i zdrowie jest naszym obowiązkiem.
Adres mailowy do korespondencji: kociolek.wiel@onet.eu
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Medal podziemnej Regionalnej Sekcji poligrafii
NSZZ ,,Solidarność” odlany w 1984 roku
z okazji niezależnych obchodów Dnia Drukarza.

Plakat wykonany techniką linorytu na początku
stanu wojennego.

Kalendarz podziemnej solidarności z Huty
im. Lenina.
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I N F O R MAC J E
Zapis windykacyjny jako nowa instytucja
prawa spadkowego
W ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce zostaną wyjaśnione najczęstsze wątpliwości dotyczące stosowania zapisu windykacyjnego oraz związanego z nim opodatkowania.
Ewa Paździora
Starszy Komisarz Skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia

Agnieszce Szczygieł
i jej rodzinie
z powodu śmierci mamy

Zapis windykacyjny może być sporządzony wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis windykacyjny daje spadkodawcy możliwość przekazania poszczególnych składników swojego majątku na rzecz konkretnych osób będących spadkobiercami ustawowymi jak i dla tych zupełnie
niespokrewnionych (np. mieszkanie dla córki, samochód dla koleżanki). Istota zapisu windykacyjnego polega na tym, że z chwilą otwarcia spadku czyli z chwilą śmierci spadkodawcy zapisobiorca nabywa dany
składnik majątku i staje się prawowitym jego właścicielem (np. syn – samochodu, siostrzeniec-zabudowanej działki). Dokumentem nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego jest postanowienie sądu o nabyciu
spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w których wymienione zostają osoby, na rzecz których zapis
nastąpił, jak również przedmiot tego zapisu i są one podstawą wpisu do księgi wieczystej. Przedmiotem
zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości (nieruchomość, mieszkanie, samochód), zbywalne prawa majątkowe (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), przedsiębiorstwo,
gospodarstwo rolne, prawo użytkowania czy służebności. Nie można natomiast zapisem windykacyjnym
przekazać określonej kwoty pieniężnej.
Majątek przekazany zapisem windykacyjnym podlega podatkowi od spadków i darowizn na identycznych
zasadach jak w innych przypadkach nabycia na wypadek śmierci. Jednakże majątek przejęty na podstawie zapisu windykacyjnego od najbliższej rodziny, czyli małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwa, rodziców,
dziadków, pasierba, ojczyma i macochy) może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku.
Warunkiem jest zgłoszenie przez zapisobiorcę nabycia spadku na druku SD-Z2 do urzędu skarbowego
w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, który następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Konsekwencją przekroczenia wspomnianego terminu - jest opodatkowanie nabycia majątku według
zasad ogólnych.

składa
Sołtys oraz Rada Sołecka
z Grodkowic.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję
Andrzejowi Czajka,
Grzegorzowi Nazaruk
oraz

Dariuszowi Łyszkowiczowi
za wykonanie instalacji elektrycznej
oraz montaż reflektorów
w Sali Domu Kultury w Targowisku.
Sołtys Targowiska
Mieczysław Piwowar

Podstawa prawna art. 981¹ § 1 kodeksu cywilnego.

Nowe nawierzchnie na starych drogach
W miejscowości Kłaj nowa nawierzchnia położona została na ulicy Kościelnej. Tam wyremontowany został 618 metrowy odcinek ulicy.
Oliwia Bieda
Blisko 700 metrów nowej nawierzchni położone zostało na tzw. Kmiecie
w Brzeziu. Remontu doczekały się również 352-metrowy odcinek prowadzący
do Raby w Łężkowicach oraz 387-metrowy odcinek ulicy Potrawek w Grodkowicach. Najwięcej robót wykonano
w miejscowości Targowisko. W ramach
ostatniego etapu prac nad realizacją inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej
położony został asfalt na całej długości
ulicy Szkolnej. Wyremontowany został
również 467-metrowy odcinek Podrabia
oraz dwie drogi, będące łącznikiem pomiędzy ulicą Szkolną, a Północną. Zakres
robót obejmował wykonanie: nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej, wraz z robotami towarzyszącymi tj.
frezowaniem zniszczonej nawierzchni,
oczyszczeniem i umocnieniem rowów,
a także uformowaniem i umocnieniem
kruszywem poboczy.

BYŁO

BYŁO
SZKOLNA

JEST

JEST
KRÓTKA
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CO, GDZ IE, KIEDY
Zagłosuj na „Leśnego skrzata” – spełnij
dziecięce marzenia!
Jedna z mieszkanek Kłaja zgłosiła inicjatywę
budowy placu zabaw dla dzieci w Kłaju do konkursu Fundacji Aviva „To Dla Mnie Ważne. Trwa
jego drugi etap, czyli głosowanie internetowe,
potrzebna jest więc cała masa głosów! Zagłosuj
razem z nami poprzez stronę internetową:
todlamniewazne.pl/inicjatywa,196,lesny
-skrzat.
Następnie potwierdź swój głos w wiadomości,
którą dostaniesz na podany przez siebie adres mailowy. Każdy głos jest bardzo ważny, zajmie Ci to
chwilę, a nasze dzieci przybliży do spełnienia marzeń. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszą inicjatywą
zapraszam na stronę www. https://www.facebook.
com/klajkonkurs.
Więcej o inicjatywie „Leśny Skrzat”
Celem Projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnej, bezpiecznej oraz kreatywnej zabawy dla
dzieci z miejscowości Kłaj na rzecz ich zrównoważonego, wieloaspektowego rozwoju. Plac zabaw
będzie kompleksowo wyposażony co zapewni
dzieciom wiele atrakcji oraz ruch na świeżym powietrzu. Plac zabaw „Leśny Skrzat” będzie przestrzenią do wspólnego spędzania czasu dla całych
rodzin, iż będzie on dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku.
Plac zabaw usytuowany zostanie na skraju puszczy Niepołomickiej gdzie mieści się małe osiedle
mieszkalne. Jest to rewelacyjne miejsce, często
odwiedzane przez niestrudzone rodziny rowerzystów oraz spacerowiczów. Z braku miejsca gdzie
dzieci mogłyby odpocząć po jeździe na rowerze
czy też spacerze mijane jest jednak z rozczarowaniem w oczach. Dodatkowo na terenie osiedla nie
ma miejsc, w którym dzieci mogły by bezpiecznie
się bawić. Kiedyś miejsce to należało do wojska, po
zlikwidowaniu jednostki miejsce zaczęło niszczeć,
a uparci i konsekwentni mieszkańcy zaczęli walczyć o wykup mieszkań. Trudy się opłaciły, mieszkania zostały wykupione ale ciężka praca dopiero
się zaczęła. Ogromne koszty utrzymania wymusiły
na rodzinach niezbędne remonty takie jak wymiana ponad 20 letnich okien, wykonanie ocieplenia czy gruntowny remont ogrzewania, które
wcześniej było finansowym workiem bez dna. To
ogromne koszty, które mieszkańcy ponieśli z własnej kieszeni. Mimo sukcesywnych zmian nie ma
jeszcze miejsca na szczery, dumny uśmiech czy
satysfakcjonujący uścisk dłoni, została bowiem
spędzająca sen z powiek kwestia maluchów, które nie mają miejsca na zwykłe radosne dziecięce
hasanie. Z czego obecnie maluchy korzystają?
Wstyd się przyznać . . . ze zjeżdżalni, rozpadającej
się huśtawki, ławeczek oraz piaskownicy. Warto zaznaczyć ze samych dzieciaków w wieku od 0 do 13
lat na osiedlu mieszka ponad 30, ale co najmniej
drugie tyle w najbliższej okolicy. Dzieciaki próbują zrekompensować sobie brak atrakcji, niestety
wśród ich pomysłów często pojawiają się zabawy
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z dzikimi kotami na śmietnisku, samodzielne wyprawy po skarby do lasu, odkrywanie zrujnowanych budynków, pozostających w sąsiedztwie
bloków. Rodzice starają się zapewnić dzieciom bezpieczną rozrywkę, ale biorąc pod uwagę wygląd
okolicy najrozsądniejsze wydaje się zamknąć je
w domu, a przecież nie na tym polega zrównoważony wieloaspektowy rozwój dziecka oraz jak ważna w tym wieku socjalizacja ze środowiskiem. Dla
tego my, rodzice wraz z naszymi pociechami z całego serca pragniemy rozsądnie wykorzystać szansę
jaką daje Fundacja Aviva w swoim programie „To
dla mnie ważne!”, tym bardziej, że hasło akcji w pełni oddaje przesłanie naszych planowanych działań!
W ramach otrzymanych funduszy planujemy wykonać plac zabaw dla dzieci, na który składać się
będą: huśtawki, huśtawki sprężynowe, karuzela
platformowa, plac zabaw – około 6 połączonych
elementów, mały domek z tablicami kredowymi,
gra kółko krzyżyk, dwa zestawy ogrodowe (ławeczki ze stolikiem), schowek wraz z wyposażeniem
(sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu), regulamin.
Źródło: www.todlamniewazne.pl

Ogólnopolski
Głos Profilaktyki
01.06.2015
1. Start godz. 11.00
Występy artystyczne szkół
Prezentacja-Kłaj
Przedstawienie –Brzezie
W tle wystawy z Targowiska i Grodkowic
2. Konkurs plastyczny 12.00
Z każdej szkoły 3 uczniów + nauczyciel. Czas na wykonanie zadania ok. 30 min
W tym samym czasie konkurs dla dorosłych
(3 pytania z zakresu pierwszej pomocy)
Z każdej szkoły 1 nauczyciel + osoba z gminy
3. Ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja
plakatów godz. 13.00
4. Przemarsz z transparentami po okolicy od
godz. 13.30 + rozdawanie ulotek
0 14.00 „zryw wolnych serc”

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 maja kompleks sportowy jest udostępniany
w następujących godzinach:
w dni wolne od pracy tj. w soboty i niedziele oraz
w dni świąteczne od godz. 15:00 do 19:00;
od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 19:00.
Boisko nie jest udostępniane w czasie niesprzyjających warunków pogodowych.
Zainteresowani korzystaniem z kompleksu
w innych godzinach proszeni są o kontakt pod
nr tel.: (12) 284 11 76.
Prosimy o stosowanie się do uwag i poleceń osób
udostępniających boiska.

5. Ok. godz. 14.15 wybór odblaskowicza –
w trakcie trwania całej imprezy komisja stara się
wytypować 3 najbardziej „widocznych uczniów”

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Wójt Gminy Kłaj informuje,
że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
usytuowany koło oczyszczalni ścieków „Szarów”
w miejscowości Targowisko, czynny w soboty
w godzinach 14.00 - 18.00, będzie dodatkowo otwarty
(w sezonie tj: maj- październik) w każdą środę
w godzinach 14.00 - 18.00.
W godzinach otwarcia PSZOK można zadzwonić
na numer: 794-177-915.
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CO, G D Z I E, K I E DY
Serdecznie zapraszamy
na koncert w ramach cyklu

„Muzyka
w Pałacu Żeleńskich”,
który odbędzie się 31 maja
w Pałacu Żeleńskich
w Grodkowicach,
w miejscu urodzenia narodowego
kompozytora, Władysława Żeleńskiego.
W programie:
Koncert uczniów SZKOŁY MUZYCZNEJ
im. OSKARA KOLBERGA w Czasławiu.
Serdecznie zapraszamy!

Szukam domu!
Pieszczotliwy, przyjaźnie nastawiony do ludzi, wyjątkowo spokojny kundelek szuka nowego domu.
Czworonóg ma około 5 miesięcy
i jest typu zbliżonego do owczarka. Piesek został porzucony przez
poprzedniego właściciela, przez co
z utęsknieniem czeka na nowych
przyjaciół, których pokocha od zaraz.
Szukasz przyjaciela lub znasz kogoś kto
go szuka? Psiak również! Pomóż mu znaleźć nowy domek pełen miłości.
Więcej informacji
pod numerem telefonu (12) 284 11 00
wew.15 lub (12) 284 11 08 wew. 15,
a także pod adresem email:
j.przygoda@klaj.pl

Szukasz pracy?
BP- jeden z największych w świecie koncernów prowadzących sieć nowoczesnych
stacji paliwowych oferuje pracę w charakterze sprzedawca na stacji paliw.
Zapoznaj się z naszą stroną rekrutacyjną
i aplikuj: www.dolaczdozespolubp.pl
Do Twoich obowiązków będzie należeć:
• Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi
Klientów,
• aktywna sprzedaż towarów,
• dbałość o estetykę, porządek i higienę na
stacji.
Od osób zainteresowanych oczekujemy:
• Wykształcenia minimum średniego,
• uczciwości i odpowiedzialności,
• pozytywnego nastawienia do wykonywanych
zadań,
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie nastawionej na
rozwój pracownika,
• pakiet profesjonalnych szkoleń,
• atrakcyjny pakiet socjalny – dodatkowe
benefity dla pracowników: systemy premiowe,
szkolenia, ubezpieczenie grupowe, możliwość
rozwoju zawodowego, bezpłatną opiekę
medyczną, fundusz socjalny.
CV można zostawiać również na stacjach
paliw:
• MOP Kłaj – Autostrada – Kierunek Kraków
• MOP Stanisławice – Autostrada – Kierunek
Tarnów
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Przełamujemy lęk przed dentystą
28 kwietnia dąbrowskie przedszkolaki z grupy motylków odwiedziły gabinet stomatologiczny Pani doktor Katarzyny Rutkowskiej Cygal, mamusi Antosia.
Krystyna Dybczak
Pani Kasia powitała nas bardzo serdecznie i zachęciła do zwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Opowiedziała o swojej pracy, zapoznała dzieci
z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, urządzeniami i narzędziami
dentystycznymi. Wyjaśniła dzieciom jak się leczy zęby. Pani doktor porozmawiała z dziećmi o higienie jamy ustnej, zdrowym odżywaniu i prawidłowym
szczotkowaniu zębów. Zachęcała dzieci do kontrolowania ząbków. Dzieci
były bardzo zainteresowane wyposażeniem gabinetu, zadawały mnóstwo
pytań, na które pani Kasia udzielała odpowiedzi. Kolejną atrakcją była możliwość siedzenia na fotelu dentystycznym, który okazał się wcale nie taki
straszny. Miłe przyjęcie w gabinecie stomatologicznym i panująca wesoła
atmosfera sprzyjały nabieraniu ufności dzieci do dentysty. Na zakończenie
spotkania przedszkolaki zostały obdarowane pastą do ząbków, kolorowankami i wafelkami, które ze smakiem zjedliśmy po przyjściu do przedszkola.
Zadowolone dzieci w podziękowaniu za ciekawą wizytę wręczyły pani doktorowi dyplom „Przyjaciela przedszkolaków”. Serdecznie dziękujemy Pani
doktor za ciepłe przyjęcie i poświęcony czas.
Kochani rodzice pamiętajmy, że pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym powinna być dla dziecka ciekawym przeżyciem i niezwiązanym z bólem. Powinna mieć ona miejsce odpowiednio wcześnie, zanim pojawią się pierwsze potrzeby lecznicze. Ma ona na celu
przyzwyczajenie dziecka do nowego otoczenia oraz nawiązanie lepszego kontaktu pomiędzy lekarzem i małym pacjentem.

Opieka
dla przedszkolaków
w czasie wakacji
Zbliżają się wakacje - czas wolny od nauki dla uczniów i okres
urlopu dla nauczycieli. Jednak nie dla wszystkich.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Przedszkola, jako tzw. placówki nieferyjne, nie podlegają tej powszechnie obowiązującej zasadzie, ale ze względu na minimalną
frekwencję dzieci korzystających w okresie lipiec-sierpień z opieki
przedszkolnej, nauczyciele tych placówek właśnie wtedy wykorzystują urlopy wypoczynkowe (co jest logicznym następstwem
nawiązywania organizacji pracy przedszkola do roku szkolnego).
W naszej gminie w okresie wakacji dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, którym rodzice nie są w stanie zagwarantować opieki
we własnym zakresie wybrane przedszkola/oddziały przedszkolne będą pełnić dyżur, w trakcie którego organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tym razem dyżur wakacyjny dla
wszystkich przedszkolaków pełnić będą oddziały przedszkolne
w Szarowie (lipiec) i Brzeziu (sierpień). Placówki świadczyć będą
opiekę w każdy powszedni dzień tygodnia od godz. 6:30 do godz.
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16:30, przy czym ostateczne godziny dyżuru uzależnione będą od
potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w lipcu i/lub sierpniu jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego
-odpowiednio do dyrektora szkoły podstawowej w Szarowie i/lub
w Brzeziu - deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych oraz podpisanie umowy o świadczenie takiej opieki. Ostateczny termin złożenia deklaracji na jeden i na drugi miesiąc wakacji upływa z dniem 15 czerwca 2015 r., co związane jest z potrzebą
właściwego zaplanowania pracy dla nauczycieli organizujących
zajęcia. Warunkiem uruchomienia dyżuru wakacyjnego jest utworzenie grupy przedszkolnej minimum 8 osobowej.
Za korzystanie z opieki wakacyjnej obowiązywać będą opłaty dzienne za pobyt (zryczałtowana opłata 10 zł za dziecko) i za
wyżywienie (uzależniona od kosztów posiłków dostarczanych do
danej szkoły przez wyłonionego dostawcę-informacja w szkole).
Opłaty, o których mowa powyżej, rodzice/opiekunowie prawni
powinni wnieść w terminach określonych w umowie, najpóźniej
jednak w pierwszym dniu pobytu dziecka na dyżurze.
Szczegółowe informacje, w tym o przewidywanym zakresie opieki
i formach planowanych zajęć, można uzyskać w szkołach organizujących opiekę wakacyjną. Druki zgłoszenia dziecka na dyżur
wakacyjny znajdują się również na stronie internetowej gminy.

Samodzielność maj 2015

O ŚW I ATA
Muzycy w dąbrowskim
przedszkolu
24 kwietnia, dąbrowskie przedszkolaki
gościły muzyków, którzy zaprezentowali
najmłodszym instrumenty kieszonkowe.
Krystyna Dybczak
Były to między innymi: harmonijka ustna, flet
prosty, grzebień, fletnia, drumla, okaryna.
Spotkanie poprowadzone przez pana Tomka
cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci.
Bawiliśmy się w kapele dworską grając na fletach. Odbył się też bal na królewskim dworze.
Mieliśmy okazję posłuchać muzyki z filmu:
„ Robin Hood”, „Tche Mappet Show Theem”
granej przez pana Mariusz na grzebieniu.
Okaryna zrobiła na nas ogromne wrażenie
usłyszeliśmy odgłosy ducha i sowy. A na
drumli umieliśmy okazje posłuchać odgłosy
konika polnego Filipa. Na Harmonijce ustnej
został przedstawiony utwór „W sing del” do
akompaniamentu pani Magdy na keyboardzie.

Cieszę się ogromnie, że nasi rodzice chcą
współpracować , doceniają klimat jaki tworzymy we współpracy na każdej płaszczyźnie
działań. Dziękuję za to, iż czują się partnerami
całej kadry przedszkolnej. Wspólne działanie i
wspólne osiąganie celów, wymiana doświadczeń z Rodzicami jest podstawą dobrego
samopoczucia i wszechstronnego rozwoju
dziecka. Dobra współpraca przedszkola z
Rodzicami ma pozytywny wpływ na dziecko.
Jest ono dobrym obserwatorem, reaguje na
to, o czym się mówi, odczuwa przykrość, gdy
dorośli są niezadowoleni, przejawia większą
aktywność, gdy czuje zainteresowanie własną
osobą. Umiejętności edukacyjne i społeczne Rodziców mogą być wykorzystane przez
nich w późniejszych latach szkolnych oraz
w innych dziedzinach życia, bo przecież taki
jest sens edukacji, jaka jest jej potrzeba w życiu człowieka.
Nie sposób wymienić tu wszystkich z imienia
i nazwiska więc DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM TATUSIOM.

Wie, że je musi oddać
w terminie
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.
Aneta Strach

Modernizacja
zakończona
Zakończyły się prace modernizacji ogródka przedszkolnego, polegając na nawiezieniu ziemi, wykonaniu odprowadzenia
wód deszczowych ,wyrównaniu terenu
oraz posianiu trawy.
Kluz Jadwiga
WSZYSTKIE te prace zostały wykonane dzięki
dobrej woli Tatusiów naszych przedszkolaków. Nie szczędzili czasu a przede wszystkim sił
i pełni zapału gromadzili się w soboty na placu zabaw zaopatrzeni w taczki, grabki i niezbędny sprzęt elektryczny.
DZIĘKUJĘ - za czas poświęcony, pracę na
rzecz przedszkola!

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 do-

tyczące 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.

Przedszkole
w Dąbrowie ma
swojego wicemistrza
w szachach
Renata Kalisz
Oskarek Sobczyk z naszego przedszkola zdobył II miejsce, w kategorii do 11 lat podczas
II Turnieju Szachowego Gminy Kłaj dla Amatorów. Niezmiennie był najmłodszym uczestnikiem turnieju. Oskarkowi i Rodzicom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów,
a przede wszystkim czerpania ciągłej radości
z rozwijającej się pasji.
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Wycieczka do Kopalni
Soli w Bochni
27-28 marca uczniowie klas IV-VI SP Grodkowice wraz z opiekunami: Klimczak, Łysek,
Mazur, Szmist i Stokłosa udali się do uzdrowiskowej, najstarszej w Polsce Kopalni Soli
w Bochni. Jej początki sięgają 1248 roku.
Dziś kopalnia, prawie po ośmiu wiekach
wydobywania soli wygląda jak podziemne
miasto, które zachwyca niepowtarzalnymi
wyrobiskami, pięknymi kaplicami wykutymi
w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami i urządzeniami wykorzystywanymi przed
wiekami do pracy przy wydobywaniu soli.
Joanna Łysek

krótkich filmików pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. W pamięci
zwiedzających na długo pozostaną prezentacje
obrazujące dawny system wentylacji, systemy
transportowe, pracę wypalaczy metanu, jak
również zalanie wodą podziemnych chodników. W opowiadaniu o historii bocheńskiej kopalni przewodnikowi pomogli między innymi
polscy królowie oraz żupnicy genueńscy.
Po zwiedzaniu wróciliśmy do komory Ważyn,
tam mogliśmy korzystać z licznych dostępnych
atrakcji: boiska do gry w piłkę nożną i koszykową, zjeżdżalni, dyskoteki w niepowtarzalnej
podziemnej scenerii, sklepiku z pamiątkami
oraz bufetu. Zaraz po północy zapadała cisza
nocna a my udaliśmy się na spoczynek w niepowtarzalnym mikroklimacie.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia podczas etapu
powiatowego Konkursu Matematycznego
„RACHMISTRZ”.

Pobyt w Kopalni rozpoczęliśmy od zjazdu pod
ziemię, na głębokość 212 metrów ciemnym, wilgotnym szybem Campi. Wraz z bagażami przemaszerowaliśmy do naszego miejsca noclegowego do komory Ważyn, która znajduje się na
poziomie VI „Sienkiewicz” 250 m pod ziemią. Po
rozpakowaniu bagaży udaliśmy się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie kopalni. Najpierw
mieliśmy okazję zwiedzić kaplicę św. Kingi, jedyny Kościół w Polsce przez środek którego przejeżdża pociąg. Chwilę później na uczestników
wycieczki czekała kolejka torowa, która przemierzyła kilometrową trasę pomiędzy szybem
Campi i Sutoris. Kolejka jechała dość szybko
a my po drodze mogliśmy zobaczyć wiele zabytków, postaci i ciekawych, zagadkowych miejsc.

Etap Gminny Konkursu
Matematycznego
„Rachmistrz”

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
polegający na przygotowaniu ilustracji
lub historyjki obrazkowej do opowiadania z wykorzystaniem ciekawej i twórczej
techniki plastycznej.

Zwiedzanie kopalni, dzięki multimedialnej trasie
turystycznej miało charakter podróży w czasie.
Za pomocą holograficznych i interaktywnych
inscenizacji przestrzennych słuchowisk oraz

6 maja Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku po raz kolejny był gospodarzem Gminnego Etapu Konkursu Matematycznego „RACHMISTRZ”.

Rodzice wraz z Wychowawcą

Rano: pobudka, śniadanie i ostatnie chwile na
zakup pamiątek, a potem czas na powrót do
domu. Przez 15 godzin na głębokości 250 metrów pod ziemią uczniowie spędzili niezwykle
miło czas. Pobyt w kopalni okazał się świetną
przygodą, interesującą lekcją oraz super zabawą.

Szymon Stokłosa
Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych, ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kłaj. Uczestnicy zostali
powitani przez Panią Dyrektor Władysławę
Kozień, a następnie przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasa IV
I miejsce – Oskar Wroniewicz – SP Szarów
II miejsce – Małgorzata Świętek – SP Kłaj
III miejsce – Bartłomiej Laszko – SP Szarów
Klasa V
I miejsce – Anna Palich – SP Szarów
II miejsce – Emilia Kołodziej – SP Kłaj
III miejsce – Jakub Kusak – SP Szarów
Klasa VI
I miejsce – Szymon Gorzula – SP Kłaj
II miejsce – Maria Chojnacka – SP Kłaj
III miejsce – Natalia Wajda – SP Brzezie
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Sześciolatki
z Targowiska
zdobywają szczyt

Pięcioosobowe jury konkursowe w tajnym
głosowaniu wyłoniło pięć nagrodzonych
prac, wśród których miejsce zwycięskie zdobyły sześciolatki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej, których

opiekunem jest Pani Elżbieta Grochowina.
Dzieci otrzymały pieska maskotkę (logo
książki) oraz nagrodę pieniężną, którą chcą
przeznaczyć na wycieczkę dla dzieci do Czasławia. Jesteśmy bardzo dumni z naszych pociech.
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Dotacje na zakup podręczników
W roku szkolnym 2015/2016 rodzice dzieci klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych gimnazjum
nie będą musieli wydawać pieniędzy na podręczniki.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
W dobiegającym powoli końca roku szkolnym uczniowie i nauczyciele klas pierwszych mieli możliwość korzystania z ujednoliconego
i darmowego dla rodziców elementarza. Opinie na temat jakości podręcznika jak i zasadności takiego rozwiązania jak zwykle są różne, niemniej jednak niezaprzeczalnym jest fakt, że w kieszeniach rodziców
dzieci rozpoczynających edukację szkolną pozostało po kilkadziesiąt
złotych, które mogli wydać na inne cele.
Rok szkolny 2015/2016 będzie drugim etapem wdrażanie rozwiązania ustawowego, zwanego potocznie „reformą podręcznikową”. Tym
razem w szkole podstawowej darmowe podręczniki-zarówno do edukacji wczesnoszkolnej, jak i języka obcego-otrzymają uczniowie klasy
pierwszej i drugiej. Jedni skorzystają z elementarza dostarczonego

do szkół w zeszłym roku, z przeznaczeniem do używania przez 3 kolejne lata szkolne. Na drugoklasistów nowe podręczniki czekać będą
w szkołach od września. Podręczniki do języka obcego zostaną zakupione przez szkołę w ramach udzielonej dotacji w wysokości 24,75
zł na ucznia. Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów klasy
czwartej. Na każdego ucznia gmina otrzyma dotację z przeznaczeniem na podręczniki w wysokości 138,61 zł na oraz 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe. Podobnie będzie z książkami do pierwszej klasy
gimnazjum. W tym przypadka dotacja wyniesie 247,52 zł na podręczniki oraz 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe na jednego ucznia. Kwota
jest wyższa gdyż przedmiotów obowiązkowych, a zatem i podręczników, jest więcej. Dotacja w tym roku to prawie 70 000 złotych (ok.
160 zł dla czwartoklasisty i ok. 270 zł dla gimnazjalisty), ale rodzice
zaoszczędzą więcej, gdyż ceny książek przy zbiorowych zamówieniach są znacznie niższe niż przy zakupach indywidualnych. O tym,
jakie to będą podręczniki, zadecydują szkoły, które w odniesieniu do
wyszczególnionych grup uczniów zastąpią rodziców w zaopatrzeniu
w książki i materiały ćwiczeniowe. Koszt zamówionych przez szkołę
podręczników nie może być wyższy niż kwota dotacji udzielonej na
jednego ucznia. Cały proces „reformy podręcznikowej” zakończy się
w roku 2017, kiedy to wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą otrzymywać podręczniki z rozdzielnika centralnego.

Konkurs „Niemcy – liczby, fakty” –
kolejne sukcesy w Powiecie
Wielickim!
W czwartek, 7 maja odbył się już po raz ósmy Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Krajach Obszaru Niemieckojęzycznego pod tytułem
„Niemcy – liczby, fakty”, którego organizatorem było Gimnazjum
w Koźmicach Wielkich, a adresowany był do uczniów gimnazjów
powiatu wielickiego.
Anna Maria Struzik
Konkurs pod Patronatem Honorowym Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Starosty Powiatu Wielickiego
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody dla laureatów i od lat wspierają ideę konkursu, którą jest
motywowanie gimnazjalistów do nauki języka niemieckiego, a także
zainteresowanie ich szeroko pojętą kulturą i gospodarką krajów niemieckojęzycznych.
W konkursie powiatowym „Niemcy – liczby, fakty” wzięły udział również uczennice Gimnazjum w Kłaju (Marta Prajsnar i Anna Turkiewicz)
oraz w Targowisku (Katarzyna Cygan i Oliwia Świętek).
Konkurs ten rozpoczęli gimnazjaliści od testu pisemnego dotyczącego położenia geograficznego, historii, gospodarki, kultury, techniki,
polityki i edukacji Niemiec, wynalazków i odkryć naukowych, tradycyjnych potraw i trunków oraz ruchu antyfaszystowskiego w Niemczech podczas II Wojny Światowej. Na kolejnym etapie, przed jury,
w którym zasiadał Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler oraz nauczyciele języka niemieckiego z gimnazjów
powiatu wielickiego, uczestnicy konkursu prezentowali postacie wybitnych Niemców, które ich szczególnie zainteresowały. Przy tak wielkiej konkurencji trudno było zatem wyłonić ostatecznych zwycięzców.

Uczennice gimnazjum w Targowisku zdobyły zaszczytne miejsca
w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Obszaru Niemieckojęzycznego pt. „Niemcy – liczby, fakty”. Oliwia Świętek stanęła na podium, zajmując III miejsce w powiecie wielickim, natomiast Katarzyna
Cygan zdobyła IV miejsce.
Laureatkami konkursu powiatowego są również uczennice Gimnazjum w Kłaju: Anna Turkiewicz wywalczyła V miejsce w konkursie,
a Marta Prajsnar otrzymała XI miejsce.
W uroczystości wręczania nagród zwycięzcom konkursu uczestniczyli: Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec - dr Werner Köhler,
Starosta Wielicki - Jacek Juszkiewicz, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka - Rafał Ślęczka, z ramienia DSD doradca metodyczny i koordynator ZFA Sabine-Maya Schlattner, Kierownik Wydziału Edukacji
w Wieliczce - Tomasz Machnik, z-ca Kierownika Wydziału Edukacji
w Wieliczce - Bożena Bartyzel, dyrektor Gimnazjum w Koźmicach
Wielkich - Elżbieta Obal-Dyrek oraz nauczyciele języka niemieckiego.
Finalistkom serdecznie gratulujemy sukcesów!
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W finale ligi PZKT…
W Kluczborku rozegrano finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego. Stawka była wysoka: dwóch najlepszych zawodników zyskało prawo startu w Pucharze Świata.
KKKT
Będą to Damian Stasiak z Aleksandrowa Łódzkiego
i Rafał Wajda z Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. W finale ligi PZKT znalazł się też drugi
Małopolanin - Krzysztof Buczek, który w klasyfikacji generalnej był szósty, co jest dużym sukcesem
dla naszego debiutującego w lidze zawodnika,
który w dodatku zdaje właśnie maturę. W tym roku
Puchar Świata odbędzie się w Polsce, 6 czerwca w
Starej Wsi. Zmierzy się w nim ośmiu najlepszych

zawodników. „Cieszę się, że będę reprezentować
Polskę na Pucharze Świata i powalczę z najlepszymi zawodnikami na świecie. A teraz przez najbliższe tygodnie skupię się na przygotowaniu formy
do Mistrzostw Polski we Włocławku i na szkoleniu
mojej najmłodszej klubowej kadry, którą czeka
w czerwcu Puchar Polski Dzieci w Rzeszowie Będziemy bronić tytułu najlepszego klubu w Polsce
w kategorii dzieci. Sukcesy moich podopiecznych
cieszą mnie już dużo bardziej, niż moje własne”powiedział Rafał Wajda.

Łapać Wiatr W Żagle Ruszyły Zajęcia
W ramach dofinansowanego przez gminę Kłaj projektu ,,Łapać Wiatr w Żagle”,
ruszyły zajęcia z dziećmi z terenu gminy Kłaj. Zgłosiło się ok. 20 dzieci z kilku
miejscowości naszej gminy.
Zarząd YCS
Na pierwszych zajęciach zapoznano
uczestników z ogólnymi informacjami
z zakresu żeglarstwa oraz budowy małego
jachtu żaglowego typu Optymist. Rozpoczęły się też zajęcia praktyczne tj. nauka
wiązania węzła ratowniczego, który jest
jednym z najważniejszych węzłów stosowanym w żeglarstwie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali książki szkoleniowe i reklamowe
ozdobne żeglarskie smycze.

Na kolejnym spotkaniu młodzi adepci żeglarstwa mogli już praktycznie poznać
Optymista wypożyczonego nam przez
Klub Żeglarski Horn z Krakowa. Okazało
się, że wielu z nich już nieźle orientuje się
w nazewnictwie takielunku tej najmniejszej łódki regatowej.
Na trzecim spotkaniu dzieci poznały kolejne węzły żeglarskie (płaski, ósemka
i knagowy), które będą im potrzebne
w pływaniach szkoleniowych, które rozpoczną się w maju. Na zdanie domowe dostali do sklejenia kartonowy model Optymista.
Zarząd Yacht-Clubu Szarów poczynił starania w Przedsiębiorstwie KRUSZGEO o uzy-
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skanie zgody na zamontowanie pomostu
pływającego na zbiorniku poeksploatacyjnym w Targowisku. Taka zgoda została
wydana i w najbliższym czasie pomost we
wskazanym miejscu zostanie zamontowany i rozpoczną się zajęcia na wodzie.
W tym miejscu chcemy podziękować
wszystkim tym, którzy już na samym początku wsparli nasze działania a więc Panu
Wójtowi Gminy Kłaj, Przedsiębiorstwu
KRUSZGEO oraz zaprzyjaźnionemu Klubowi Żeglarskiemu Horn z Krakowa. Bez ich
bezinteresownej pomocy nasz projekt nie
byłby możliwy do zrealizowania.

na i groźna, walki kończy przed czasem
dzięki swojemu słynnemu obrotowemu
kopnięciu”, o ,Wiktorii:” niech was nie zmyli
ta drobna postać - ma czarny pas i jest mistrzynią świata”, no i oczywiście o senseiu
Rafale - „jego wychowankowie zdobywają
medale na wszystkich zawodach najwyższej rangi”. Miło. Wszystkim gratulujemy.

II Turniej Szachowy
o tytuł „Szachowego
Mistrza Gminy Kłaj”
za nami.

Małopolski Laur
Sportu dla naszych
karateków

14 maja br. w sali widowiskowej Urzędu
Gminy w Kłaju rozegrany został II Turniej
Szachowy o tytuł Szachowego Mistrza
Gminy Kłaj.

Sensei Rafał Wajda, Klaudia Mleko i Wiktoria Zachariasz odebrali 16 kwietnia
dyplomy i nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia trenerskie i sportowe
podczas gali Małopolski Laur Sportu
w Krakowskim Centrum Kongresowym.

Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz instruktor prowadzący zajęcia szachowe Zbigniew Gądor.
Sędzią zawodów była Kinga Siwek. W Turnieju
wystartowało 17 uczestników. Zawodnicy
startowali w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci do 10 lat, młodzież od 11– 18 roku życia, dorośli powyżej 18 lat.

KKKT
W uroczystości brali udział młodzi sportowcy i ich trenerzy z całego regionu,
a wyróżnienia wręczał członek zarządu województwa małopolskiego, Leszek Zegzda.
„Jesteśmy z was dumni, wiemy, że nasze
działania są niewystarczające a wy i tak
odnosicie sukcesy. Pomimo przeciwności
jesteście awangardą społeczeństwa” - powiedział. Każdy wychodzący po dyplom
sportowiec był przedstawiany i wymieniane były jego osiągnięcia. O Klaudii: „pięk-

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

Podczas trwania Turnieju panowała atmosfera zdrowej rywalizacji, widoczne było duże
zaangażowanie uczestników i poważne
traktowanie rozgrywek. Wszyscy zawodnicy
otrzymali dyplomy i pamiątkowe breloczki.

Kategoria - młodzież od 11 – 18 roku życia:
I. Patryk Stępień
II. Bartłomiej Chojnacki
III. Radosław Mieńkowski
Kategoria - dorośli powyżej 18 lat:
I. Szymon Guzik
II. Marian Staśko
III. Andrzej Sowa
Szczegółowe wyniki zamieszczone zostały
w tabelach poniżej. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
tej „ królewskiej grze”.

Poniosło go 8 kółek
9 maja w Skawinie odbył się IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego.
Oliwia Bieda
Wśród uczestników biegu znaleźli się również reprezentanci naszej gminy. Ekipa zawodników „Kłaj na Rolkach” pokazała, że
dystans 9 kilometrów to dla nich pestka.
W szczególności dla Andrzeja Chojnackiego, który w swojej kategorii wiekowej zajął
zaszczytne II miejsce. Głównym celem tej
sportowej imprezy jest promocja aktywności fizycznej zwłaszcza upowszechnianie
jazdy na wrotkach i sportów wrotkarskich.
Całej ekipie serdecznie gratulujemy i życzymy aby ten sukces był początkiem fali
kolejnych.

Po prawie dwugodzinnej rywalizacji wyłonieni zostali zwycięzcy.
Kategoria - dzieci do lat 10:
I. Maciej Palich
II. Oskar Sobczyk
III. Tadeusz Burkowski
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Patrioci z dąbrowskiego przedszkola
„Będę dbał o Ciebie, tradycję szanował.
Piękno mowy polskiej, będę pielęgnował.”
Nawet najmłodsze dzieci z naszego przedszkola wiedzą co to tradycja. Nie obce im są
słowa Hymnu Narodowego, czy jakże trudne słowa „Roty”.
Kinga Wilk
Wiedzą jak należy zachowywać się podczas śpiewania tych pięknych pieśni. Swoje umiejętności mogły zaprezentować przed Gośćmi, którzy przybyli do naszego przedszkola- Pana Wójta, Pana Dyrektora GZEAS oraz Księdza Proboszcza. Jesteśmy z tego dumni, że w dzisiejszym
„wielkim świecie” nasze przedszkolaki nie zapominają o swej małej ale kochanej ojczyźnie
i z tak wielkim entuzjazmem potrafią to okazać.

„Maj - rocznica pięknych serc!
Maj - rocznica wielkich myśli.
Tym, co dawno przeminęli,
hołd składają, ci co przyszli.”

Uroczystość
upamiętniająca
Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja 1791
Co roku społeczność gminy Kłaj licznie gromadzi się aby wspólnie uczcić ważne w polskiej historii wydarzenie, jakim było przyjęcie Ustawy Rządowej z dnia 3 Maja 1791
roku. Od 224 lat, data 3 Maja jest dniem kiedy to szczególnie mocno akcentujemy swoją
miłość do Ojczyzny.
Oliwia Bieda
Uroczystość
upamiętniająca
Uchwalenie
Konstytucji rozpoczęto w przeddzień Święta
dziękczynną Mszą Świętą odprawioną przez
księdza wikarego Stefana Smajdora w kaplicy
w Targowisku. Po nabożeństwie, patriotyczny
pochód prowadzony przez poczty sztandarowe
przeszedł pod Pomnik Niepodległości, by tam
wspólnie rozpocząć apel od odśpiewania hymnu narodowego i złożenia wiązanek. Jako symbol hołdu kwiaty złożyła Poseł na Sejm RP – Elżbieta Achinger, sekretarz gminy – Zbigniew Fic
oraz delegacje: Rady Gminy, Rady Powiatu, Sołtysów, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko,
Sołectwa Dąbrowy oraz gminnych placówek
oświaty. W następnym punkcie programu, zebrani przemaszerowali do miejscowego Domu
Kultury, aby w skupieniu i zadumie obejrzeć
akademię. Program artystyczny przygotowali
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku pod kierunkiem pani Barbary
Rybak oraz pani Urszuli Charyckiej-Nazaruk.
Zamysłem aktorów było przypomnienie zdarzeń sprzed 224 lat licznie zebranym gościom,
oddanie ich nie tylko przygotowaną inscenizacją, ale również dobrze znanymi patriotycznymi
pieśniami, które wykonał szkolny chór.
Do refleksji nad istotą wydarzeń z roku 1791
swoim fantastycznym koncertem skłonił pan
Marcin Korbut. Na zakończenie uroczystości
organizatorzy przygotowali wieczorek taneczny. Na tę szczególną uroczystość zaprosił stały
komitet organizacyjny: Wójt Gminy, nauczyciele oraz uczniowie ZSO Targowisko, Sołectwo
Targowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, a w tym roku również LGD Wspólnota
Królewskiej Puszczy.
Uroczystość współfinansowana była przez Gminę Kłaj oraz LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy.
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