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JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

"Kocha się naprawdę i do końca

tylko wówczas gdy kocha się zawsze

w radości i smutku bez względu

na dobry czy zły los."

- Jan Paweł II

14 par małżeńskich z terenu Gminy Kłaj  świętowało 27 października „Złote Gody”, czyli piękny Jubileusz wspólnie spędzonych ze sobą 50-ciu lat.

Z tej okazji w sali widowiskowej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami zorganizowane przez  Urząd Stanu Cywilnego. 

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP dokonał gospodarz gminy – Zbigniew Strączek. Jubilaci prócz wielu ciepłych słów 

uznania otrzymali również pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz podarunki. Głos zabrał również proboszcz para�i w Kłaju – Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek, 

składając zebranym najserdeczniejsze życzenia. O�cjalna część uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem. Naturalnie nie mogło zabrak-

nąć wspólnego toastu i głośnego sto lat.

W tym szczególnym dniu parom małżeńskim swym występem artystycznym winszowały na kolejne długie lata wspólnego życia przedszkolaki z kłajow-

skiego przedszkola. Mali artyści, którzy tak pięknie mówili o miłości nagrodzeni zostali w podziękowaniu przez widownię gromkimi brawami. W spotkaniu 

pełnym wzruszeń, towarzyszyli Jubilatom ich najbliżsi.

Oliwia Bieda 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:

• Czubak Maria i Franciszek

• Filipowscy Kazimiera i Stanisław

• Gabor Barbara i Florian

• Jaśkiewicz Halina i Antoni

• Kasprzyk Stanisława i Ignacy

• Krawczyk Stefania i Zdzisław

• Kowal  Zofia i Adam

• Polak Zofia i Tadeusz

• Pudełek Anna i Stanisław

• Szewczyk Zdzisława i Marian

• Szewczyk Janina i Mieczysław

• Walasik Janina i Antoni

• Wojas Stanisława i Stanisław

• Słodcy Anna i Eugeniusz

50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego...
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“Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości” - o jubileuszu szkoły w Targowisku 1886 - 2016

Powyższe słowa Antoniego Kępińskiego były mottem kameralnej uroczystości z okazji 130-lecia szkoły w Targowisku. Przygotowania do jubileuszu 
trwały od sierpnia. Celem nauczycieli było zapoznanie uczniów z tradycjami i historią placówki, która splata się z dziejami Targowiska i Polski. Dlate-
go też uczniowie brali udział w lekcjach historii, jakie przygotowały panie Anna Jania i Anna Słodka dla klas szkoły podstawowej oraz Anna Wójto-
wicz dla uczniów gimnazjum.

Tematem spotkań były dzieje szkoły w Targowisku. Poprzez swoje opowieści panie przybliżyły dzieciom i młodzieży czasy II wojny światowej i powojenne. 
Dzięki temu słuchacze mogli wyobrazić sobie dawne wymagania, wygląd klasy, dyscyplinę utrzymywaną przez nauczycieli czy biedę mieszkańców. 
Opowieść o szkole była też lekcją historii, podczas której uczniowie poznawali dzieje Targowiska: przejście frontu podczas II wojny światowej, historie
z domów, w jakich stacjonowali niemieccy żołnierze czy opinie o ukraińskich oddziałach, które zniszczyły wyposażenie szkoły.

Opowieści pań można było skonfrontować z wystawą przygotowaną w szkolnej bibliotece. Uczniowie mogli  zobaczyć arkusze ocen i podręczniki z końca 
XIX wieku i późniejsze, stare dzienniki lekcyjne, świadectwa uczniów (najstarsze z 1932 roku i kopia z świadectwa z czasów II wojny światowej), tarcze
i odznaki szkolne oraz kroniki dziejów szkoły (najstarsza z 1892 roku).   Obejrzeli także eksponaty udostępnione przez pana Zdzisława Perdka: ławkę 
szkolną z dawnego wyposażenia szkoły z Targowiska, kałamarze, drewniane piórniki, skórzany tornister ucznia. Goście z nostalgią oglądali też dawne 
fotogra�e w księgach pamiątkowych i albumach.

Jubileusz stał się okazją do zaangażowania uczniów i absolwentów. Ci pierwsi redagowali wiersze o szkole,  najpiękniejsze zostały wyeksponowane na 
szkolnej gazetce. Tymoteusz Podwyszyński, absolwent, przygotował wystawę fotogra�czną “130 lat szkoły w Targowisku”. Jej tematem jest szkoła w 2016 
roku, w której łączy się nowoczesność i tradycje. Wystawa została opracowana i przygotowana przez pana Piotra Kępkę.

Finałem tegorocznych obchodów były uroczystości przygotowane 14 października 2016 roku. Dzień Edukacji Narodowej stał się świętem całej społeczno-
ści, której reprezentanci spotkali się w tym dniu. Jubileusz rozpoczęła msza święta, odprawiona w kaplicy przez księdza Stefana Smajdora. Jej uczestnicy 
za sztandarem szkoły przeszli do budynku ZSO w Targowisku, gdzie rozpoczęła się akademia przygotowana przez panie Barbarę Bartoś, Beatę Biernat, 
Urszulę Charycką - Nazaruk, Halinę Kosak, Katarzynę Pilch, Iwonę Sobas i Patrycję Winzer. Część pierwsza była poświęcona dawnej edukacji, rozpoczęła się 
od prezentacji multimedialnej przedstawiającej dzieje szkoły. Następnie uczniowie klasy IV i VI odegrali scenkę kabaretową na motywach “Antka” B. Prusa. 
Druga część, przygotowana przez gimnazjalistów, dotyczyła współczesności, a towarzysząca jej prezentacja pokazywała nowoczesność Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Targowisku. Trzeci fragment - wizję przyszłości edukacji zaprezentowali najmłodsi, uczniowie klas I-III, ubarwiając swoje występy 
dynamicznym tańcem. Każda z części była rozdzielona występem chórzystek.

Po akademii nastąpiło ślubowanie dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum, po czym pani Dyrektor Władysława Kozień 
pasowała ich na uczniów ZSO w Targowisku. Tę uroczystość zakończył miły akcent: życzenia i kwiaty dla nauczycieli i pracowników złożone w imieniu 
uczniów przez Kamilę Mordarską - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na ręce pani Dyrektor. Po niej wystąpiło Prezydium Rady Rodziców, a jej 
Przewodnicząca, pani Marika Babraj podziękowała nauczycielom za ich trud. Rodzice zapalili też świeczki na torcie urodzinowym szkoły, zdmuchnęli je 
uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z panią Dyrektor.

Uroczystość zakończyła wspólna praca. Reprezentanci uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności z Wójtem Zbigniewem Strączkiem na czele 
wkopali sadzonki polskich drzew w ogródku dydaktycznym szkoły z pomocą harcerzy z  Drużyny Strażnicy Natury. Czynność ta miała znaczenie symbo-
liczne, gdyż oznaczała wspólne działanie na rzecz wartości największej, jaką jest dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży, za które są odpowiedzialni 
wszyscy.

Jubileusz nie mógłby się odbyć bez współpracy ze środowiskiem lokalnym. Podziękowania w imieniu szkoły kierujemy do uczniów, nauczycieli, którzy 
przygotowali akademię i wystawy, Rady Rodziców, która zakupiła sprzęt nagłaśniający i aktywnie włączyła się w organizację tego wyjątkowego dnia; 
paniom Annie Wójtowicz, Annie Słodkiej i Annie Jani za czas poświęcony uczniom i przygotowanie spotkań o historii szkoły; Tymoteuszowi Podwyszyń-
skiemu i Piotrowi Kępce za przygotowanie wystawy fotogra�cznej “130 lat szkoły w Targowisku”; anonimowym fundatorom strojów przygotowanych na 
występ najmłodszych dzieci. Dziękujemy pani Annie Wójtowicz i panu Zdzisławowi Perdkowi za udostępnienie eksponatów na wystawę; pani Jadwidze 
Skoczek, Radnej Powiatu Wielickiego, za przekazanie 130 biletów do tężni Kopalni Soli w Wieliczce na 130-lecie szkoły i informatorów turystycznych o po- 
wiecie wielickim; pani Joannie Tylek i Nadleśnictwu w Kłaju za przekazanie sadzonek drzew do ogrodu dydaktycznego. Jesteśmy wdzięczni za przekazany 
prezent dla szkoły od pana Mieczysława Piwowara - Sołtysa Targowiska i Rady Sołeckiej oraz od pana Zbigniewa Strączka, Wójta Gminy Kłaj.

Obchody 130-lecia szkoły w Targowisku będą kontynuowane: późną wiosną odbędzie się piknik, na który już teraz serdecznie zapraszają rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie.

Pięknie dziękujemy wszystkim gościom za udział w jubileuszu, szczególne podziękowania kierujemy do  emerytowanych nauczycieli i pracowników 
szkoły.

Patrycja Winzer

JUBILEUSZ 130-LECIA ZSO W TARGOWISKU
SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2016

ZSO w Targowisku obchodzi piękny Jubileusz 130-lecia
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11 Listopada – Dzień Niepodległości

Jak co roku, w Brzeziu, odbyły się gminne uroczystości związane 
z obchodami 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Wśród uczestników byli przedstawiciele władz gminy na 
czele z wójtem – Zbigniewem Strączkiem, radni powiatu wielic-
kiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, strażacy, harce-
rze i wielu innych znamienitych gości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez 
Proboszcza Para�i Brzezie – ks. Stanisława Maroszka. Następnie 
gości przywitała p. Małgorzata Sobkiewicz – Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu. Kolejnym  punktem progra-
mu był wzruszający występ artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli i uczniów ZSO w Brzeziu. Uroczystości uświetnił chór 
Gaudium, którego pieśni w doskonałym  wykonaniu można było 
wysłuchać na zakończenie akademii. Uczestnicy obchodów złożyli 
także wiązanki kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 

Uroczystość przebiegała we wzniosłej, radosnej atmosferze, a ilość 
zgromadzonych gości daje świadectwo naszego patriotyzmu i sza- 
cunku dla wartości narodowych.

Małgorzata Sobkiewicz

Raduje się serce, raduje się dusza…

13 listopada sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju 
rozbrzmiała najpiękniejszymi melodiami pieśni patriotycznych. 
Tego bowiem wieczoru odbył się wyjątkowy koncert w ramach
I Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznych.

Na scenie wystąpiły cztery chóry z Powiatu Wielickiego, a były to: 
„Camerata” z Wieliczki, „Cantata” z Niepołomic, „Totus Tuus” z Podłę-
ża oraz „Gaudium” z Kłaja. Każdy z chórów wykonał po trzy nasączo-
ne  duchem  narodowym  pieśni,  które  towarzyszyły  Polakom
w chwilach przełomów, wojen oraz walki o niepodległość Naszego 
Kraju. Na zakończenie, grupy chórzystów wystąpiły wspólnie pod 
batutą dyrygentki ze Stowarzyszenia Muzycznego Chóru Camerata 
Wieliczka – Pani Izabeli Szoty. W ramach podziękowania za niepo-
wtarzalną lekcję historii pełną wzruszeń Pani Krystyna Gierat – 
Przez Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj oraz Pan Zbigniew 
Strączek – Wójt Gminy Kłaj wręczyli artystom pamiątkowe dyplomy 
i statuetki. 

Zadanie �nansowane ze środków Powiatu Wielickiego oraz Gminy 
Kłaj. 

Oliwia Bieda
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Nowe asfalty

Po zakończeniu prac remontowych dróg dojazdowych do pól w Gmi- 
nie Kłaj, rozpoczęto remont dróg gminnych.

W pierwszym etapie inwestycji drogowych, nowe nawierzchnie położone 
zostały na dwóch odcinakach w Brzeziu o łącznej długości 320 m.b. Nieco 
krótszy odcinek wyremontowany został w Łężkowicach – 260 m.b. Te same 
prace wykonano również w Kłaju na długości 130 m.b., w Targowisku na 
odcinku 129 m.b., natomiast w Grodkowicach asfalt położono na 95 m.b. 

Nowy asfalt pojawił się także na drogach gminnych. Remontu doczekała 
się ulica Rybacka w Kłaju na odcinku 350 m.b. W Brzeziu wyremontowany 
został ponad pół kilometry odcinek tzw. Ukrainy II. Bezpieczniej i estetycz-
niej stało się również w Dąbrowie za sprawą remontu 250 metrowego 
odcinka – łącznika drogi powiatowej z ulicą Zachodnią. 

Oliwia Bieda 

Wsiąść do pociągu…

Od 11 grudnia mieszkańcy Gminy Kłaj będą mogli korzystać z szybkie-
go pociągu do Krakowa, którym do tej pory mogła pochwalić się 
jedynie Wieliczka.

Największym plusem tej inwestycji jest to, że na stacji Kłaj pociągi będą 
zatrzymywały się co pół godziny, jak ogłosiła spółka Koleje Małopolskie
w grudniowym rozkładzie jazdy. Podróżujący Szybką Koleją Aglomeracyj-
ną z Kłaja na Dworzec Główny w Krakowie dostaną się w 35 minut, 
natomiast z Szarowa w 32 minuty. Kolejnym plusem nowej linii jest to, że 
pierwszy pociąg w stronę Krakowa z Kłaja ma odjeżdżać już o godzinie 
3:22. Ostatni pociąg powrotny ma natomiast odjeżdżać o godzinie 22:14. 

„Jako władze samorządowe dołożymy wszelkich starań, aby w rozkładzie 
jazdy SKA nic się nie zmieniło, w szczególności kosztem Kłaja czy Szarowa
i korzyścią dla Naszych sąsiadów. Pociąg co 30 minut z pewnością ułatwi 
podróżowanie mieszkańcom gminy zarówno do pracy jak i do szkół. W nie- 
dalekiej przyszłości przy stacji kolejowej w Kłaju powstanie również spory 
parking w ramach projektu „Rekreacyjno – turystyczna Dolina Raby”. Mam 
również nadzieję, że znajdzie się prywatny przewoźnik, który będzie dowoził 
podróżujących koleją na stację.” – komentuje gospodarz Gminy, Zbigniew 
Strączek. 

Rozkład jazdy dostępny na: www.klaj.pl oraz na Portalu Pasażerskim.

Oliwia Bieda 

Prace w Dolinie Raby
W związku z pozytywną oceną karty projektu pn. Rekreacyjno – 
turystyczna Dolina Raby składany będzie wniosek o do�nansowanie 
wraz z pełną dokumentacją.

W ramach tego zadania w miejscowości Targowisko planuje się zagospo-
darować teren nie tylko dla mieszkańców gminy ale i dla jej turystów.
W tym planuje się wykonać małą architekturę dla rowerzystów w postaci 
wiat, ławek, siłowni zewnętrznej, terenów zielonych o przeznaczeniu 
rekreacyjnym, placów zabaw dla dzieci, alejek, oświetlenia i tablic informa-
cyjnych. W Kłaju natomiast przy stacji kolejowej planowo powstanie duży 
parking samochodowy, elementy małej architektury: wiaty rowerowe, 
wiaty biwakowe, siłowania terenowa, plac zabaw oraz bike park.

Równolegle kompletowane są dokumenty do złożenia wniosku o do�nan-
sowanie w ramach naboru do poddziałania „Lokalne trasy turystyczne”.
W ramach tego projektu w Gminie Kłaj budowane będą trasy pieszo-rowe-
rowe wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie 
Raby. 

Oliwia BiedaKłaj

Dąbrowa

Brzezie
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Fundusze Unijne – bliższe niż myślisz!

Dla wielu osób marzenie o własnym biznesie pozostaje nigdy niespeł-
nione. Często powodem podjęcia decyzji o pozostaniu w sferze komfor-
tu jaką daje etat jest strach przed porażką. Co gdy przedsiębiorstwo nie 
będzie nam przynosić zamierzonych zysków, lub co gdy nie uda mi się 
znaleźć miejsca na rynku? Jeszcze częściej hamulcem dla przejścia ,,na 
swoje'' jest brak funduszy na start. Nietrudno jednak wskazać potenta-
tów, którzy zaczynali swoje miliardowe przedsięwzięcia w garażu, 
nierzadko z kilkoma Dolarami w kieszeni.

Spryt, upór, ciężka praca – to cechuje każdego, kto powiedział ,,tak'' swoim 
marzeniom o własnej �rmie. Dzisiaj do tych cech możemy śmiało dołożyć 
czwartą – chęć. Mityczne wystarczy chcieć jak nigdy wcześniej staje się 
faktem. Żyjemy w czasach, kiedy podjęcie własnej działalności gospodar-
czej zaczyna się od ,,Chce mi się''.

Pokonując tę pierwszę przeszkodę należy tylko szukać, pytać, dzwonić, 
pisać. Jeszcze dwie dekady temu trzeba było dodatkowo wyjść z domu. 
Dzisiaj wystarczy komórka i komputer – dobra pierwszej potrzeby XXI 
wieku. Nic tak nie przynosi efektów jak działanie. Jeszcze lepiej gdy działa-
my lokalnie. Wbrew temu, co myśli wiele osób – pieniądze nie znajdują się 
tylko w Warszawie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka

tel: 12 288 00 95 / mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

Lokalna Grupa Działania – to instytucja dedykowana potrzebom i pomy-
słom mieszkańców obszarów wiejskich. Funkcjonuje na zasadach powie-
dzenia ,,koszula bliższa ciału''. To do niej najlepiej się zwrócić z pomysłem 
na biznes lub gdy rzeczywistość, która nas otacza wymaga ulepszenia
w ramach pewnych istotnych dla społeczności inwestycji. Mówi się, że ile 
ludzi, tyle pomysłów – tak samo ma się kwestia funduszy i wsparcia 
�nansowego – ile �rm, instytucji tyle programów i kryteriów do spełnienia. 
Dlaczego więc, nie zwrócić się do tej najbliższej swemu miejscu zamiesz-
kania? Tej, która z założenia działa na rzecz rozwoju lokalnego?

Fundusze Unijne już dawno przestały być zarezerwowane dla ministerial-
nych gabinetów  czy  korporacyjnych biurowców. Lokalne Grupy Działania, 
każda według swoich kryteriów, pomagają zdobyć fundusze na spełnianie 
marzeń i planów społecznościom i osobom indywidualnym z miejscowo-
ści poniżej 20 tys. mieszkańców. Organizując nabory wniosków na dane 
do�nansowania zbliżają zwykłych ludzi do Unijnych Złotówek. Poczynio-
ne dzięki temu inwestycje nadają koloru małym ośrodkom lokalnym i służą 
latami przez pokolenia. W samej Małopolsce istnieje 31 Stowarzyszeń LGD. 
Gmina Kłaj jest częścią Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego i to 
właśnie w Wieliczce ma swoje miejsce biuro tego Stowarzyszenia. W ra- 
mach swojej pracy biuro służy pomocą przy wypełnianiu wniosków przed 
naborami oraz jest otwartym partnerem dla wszystkich, którzy w ramach 
dialogu chcą zmieniać swoją małą ojczyznę.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”.

„Skromny człowiek Wielkich czynów”

Augustyn Górecki urodził się 3 lutego1920 roku we wsi Łysokanie. Całe swoje 
życie spędził w rodzimej wsi, aby w pełni angażować się w życie społeczne. Po 
wybuchu II Wojny Światowej pozostał w Łysokaniach, aby nieść pomoc 
mieszkańcom. Pod koniec lat 50-tych brał czynny udział na rzecz budowy 
szkoły podstawowej w Grodkowicach, a w latach 60–tych, jako 40-to letni 
mężczyzna w pełni zaangażował się w życie samorządowe, jako sołtys wsi 
Łysokanie.  Funkcję  tę  pełnił  przez  cztery  kadencje,  w  których  zainicjował
i czynnie brał udział w budowie dróg, świetlicy oraz sklepu. Za kadencji Pana 
Augustyna doprowadzono do gazy�kacji wsi oraz wyasfaltowano główne 
drogi we wsi Łysokanie. Podczas swojej służby na rzecz wsi, u boku Pana 
Góreckiego  stała  żona  Józefa  Górecka,  która  również  brała  czynny  udział 
w życiu społecznym oraz wspierała męża w podejmowaniu trudnych decyzji. 
Pomimo prowadzenia własnego gospodarstwa, pod koniec lat 80-tych został 
wybrany przez mieszkańców na radnego Gminy Kłaj. Podczas tej misji biorąc 
udział w sesjach rady gminy, dał się poznać mieszkańcom gminy jako 
człowiek skromny lecz stanowczy w sprawach dotyczących wsi Łysokanie i ca- 
łej gminy. Po zakończeniu mandatu radnego, Pan Augustyn nadal był 
człowiekiem aktywnym śledzącym poczynania kolejnych sołtysów.

Pan Augustyn Górecki, „Skromny człowiek Wielkich czynów”, odszedł od nas 
15 października 2016 roku pozostawiając po sobie prawdziwy wzór do 
naśladowania dla kolejnych sołtysów i radnych.

Sołtys wsi Łysokanie  Krzysztof Sołtyk. 

PSZOK czynny w soboty!

Szanowni Mieszkańcy Gminy, informujemy, że już od 29 października 2016 
roku  Punku  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  czynny  jest
w każdą sobotę od godziny 12:00 do 16:00. 

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oferuje swoim czytelnikom bezpłat-
ne e-learningowe kursy języków obcych. 

Biblioteka oferuje możliwość nauki języka angielskiego dla dzieci oraz 
języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego dla 
dorosłych. Nauka odbywa się za pośrednictwem Internetu. Niezbędne 
jest posiadanie adresu e-mail i kodu aktywacyjnego, który można 
otrzymać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju oraz jej Filiach w Brzeziu 
i Szarowie. Każdy kod umożliwia naukę wszystkich wyżej wymienionych 
języków poprzez indywidualne konto. 

Uczyć można się w dogodnym dla siebie czasie w domu, w podróży, na 
spacerze, poprzez komputer, smartfon, tablet. 

Kursy będą trwały do 23 marca 2017 r.

Każda osoba, która chciałaby podjąć naukę a jeszcze nie jest czytelnikiem 
biblioteki może zapisać się w jednej z wymienionych placówek.

Strażacy – ochotnicy - wolontariusze
o wielkich sercach

Sołtys wsi Łysokanie w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców, 
sołectwa składa serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szarowie. Kolejny raz strażacy okazali wielkie serce i bezinte-
resowną pomoc, w utrzymaniu i poprawie wizerunku wsi.

Ci młodzi ludzie, którzy z zapałem wykonują swoje obowiązki, zasługują na 
słowa uznania oraz podziw. Profesjonalna postawa, a także pełne zaanga-
żowanie, owocuje w codziennej służbie. Niejednokrotnie, angażując 
własne środki �nansowe, aby utrzymać wysoki poziom, dowodzi jak 
oddani są sprawie dla OSP Szarów.

Krzysztof Sołtyk 
Sołtys Łysokań 
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Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) usunięcie drzew lub krzewów 
z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kłaj na wniosek: 
1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości, 
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości nie będzie wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w któ- 
rej właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w innym przypadku 
wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wy- 
łączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę �rmy i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń przesyłowych,
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań),
3. zgodę właściciela nieruchomości, gdy z wnioskiem występuje jej posiadacz, oświadczenie o udostępnieniu mieszkańcom informacji o planowanej wycince 
– dotyczy wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych /uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej,
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane -określające usytuowanie drzewa 
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
9. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniej-
szej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu 
 - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki 
 lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania 
na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz 
postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środo-
wisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek  realizującego przedsięwzięcie,
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 
3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej – zakładka „Druki do pobrania”  lub otrzymać w Urzędzie Gminy – Referat Ochrony Środowiska, pok. 203, 
II piętro.

Przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się m.in. do: 
1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, 
z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie 
na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwole-
nia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także 
dokumentację fotogra�czną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, 
że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu
i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotogra�czną przedstawia-
jącą usunięte drzewo lub krzew),
8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. ustawy o ochronie przrody. 

SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2016
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Opłata skarbowa: 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej – część III, ust. 44 pkt. 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opła- 
cie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. 2015 poz. 783). 

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów: 

Opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia 
drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Opłata za 
usunięcie krzewu ustalana będzie na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników 
różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu (art. 85 ustawy o ochronie przyrody).

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba �zyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych 
podobnych urządzeń),
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych  lub linii kolejowych,
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowa-
nia zgodnego przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu;
8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu,
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione 
w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodni-
czych,
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych 
służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Pielęgnacja drzew:

Według art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% 
korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowa-
nego kształtu korony drzewa; wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy wójt wymierza administracyjną karę pieniężną m.in. za:
usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac
w obrębie korony drzewa.

Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek.

W razie ataku terrorystycznego strażacy wiedzą co robić!  
26 października w Urzędzie Gminy w Kłaju znaleziono tajemniczy, 
tykający pakunek, a chwilę później nastąpił wybuch… Tak właśnie 
wyglądały strażackie ćwiczenia, które odbyły się w budynku Urzędu. 
 
Ewakuowano  wszystkich  ludzi,  zarówno  petentów  jak  i  pracowników.
W akcji ratunkowej udział wzięli: OSP Kłaj, OSP Szarów oraz PSP Wieliczka. 
Nie mogło zabraknąć również Policji, Straży Miejskiej oraz Grupy Medycz-
nej.

Z okna na drugim piętrze Urzędu wydobywał się dym, dlatego strażacy na 
ratunek wkroczyli w aparatach z linią gaśniczą. W budynku znaleziono 
cztery ranne panie, które ewakuowano w trybie natychmiastowym i prze- 
kazane zostały pod opiekę pogotowia ratunkowego. 

Wszystkim strażakom dziękujemy za poświęcenie i za odwagę.  

Oliwia Bieda 
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20 października na sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, odbyła się 
szósta już edycja integracyjnego konkursu muzycznego „Mini Playback 
Show”.

Organizatorem było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dziecka” z Brzezia, a zadanie realizowane z do�nansowaniem ze 
środków Powiatu Wielickiego. Impreza przeznaczona dla osób niepełno-
sprawnych z terenów powiatu: Bocheńskiego, Wielickiego i Miasta Krako-
wa zgromadziła w tym roku przedstawicieli ośmiu Ośrodków: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Wśród 
widowni nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych oraz powiatowych. 
Z ramienia Powiatu Wielickiego organizatorzy gościli Panią Jadwigę 
Skoczek, Przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty Rady Powiatu Wielic-
kiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 
Panią Ryszardę Zakrzewską – Zachwieja. Gośćmi były również Pani Agata 
Nowak oraz Pani Jolanta Gondek, przedstawicielki Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wieliczce. W skład Jury wchodzili Pan Bogdan Czyż, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, Pani Małgorza-
ta Balik, Referent Działu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kłaj oraz 
Pani Magdalena Baster, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kłaju. 

Na scenie artyści zaprezentowali się w dwóch kategoriach: solowej oraz 
zespołowej.  Soliści zaprezentowali takie utwory jak: Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Podolany – „Od dziś” Paula, WTZ ul. Za torem z Krakowa – 
„Jailhouse Rock” (Elvis Presley), WTZ Łapanów – „Drewniane lalki” (Sylwia 
Przybysz), Środowiskowy Dom Samopomocy „VITA” z os. Młodości z Krako-
wa – „Idzie dysc” oraz „ I want to know what love is” (Foreigner), ŚDS z al. Po- 
koju z Krakowa – „Biała armia” Bajm, ŚDS Zagórzany – „Monika dziewczyna 
ratownika” (Rudi Szubert), ŚDS Tomaszkowice – „Naucz mnie” (Sarsa), ŚDS 
Brzezie – „Desperado” (Antonio Banderas).

Jako zespoły na scenie raprezentowali się: WTZ z ul.Za Torem z Krakowa – 
„Bałkanica” (Piersi), WTZ Łapanów – „Jak nie my to kto” (Mrozu feat 
Tomson), ŚDS Zagórzany – „Aleksadnra” (Andre), ŚDS Tomaszkowice – 
„Kamień z napisem Love” ( Enej), ŚDS Brzezie – „Donald marzy” (Kabaret 
pod Wyrwigroszem). 

Jury w trakcie oceny brało pod uwagę charakteryzację, ruch sceniczny, 
poziom odwzorowania oryginału, znajomość utworu i tekstu oraz 
oryginalność wykonania. Najwyżej w kategorii solowej oceniono występ 
przedstawicielki ŚDS z al. Pokoju z Krakowa. Drugie miejsce przypadło 
przedstawicielce WTZ Łapanów a trzecie artystce z ŚDS z Tomaszkowic. 

Jako zespół pierwsze miejsce zdobył  Ośrodek z Brzezia, drugie Warsztaty

„Gwiazdy estrady w Kłaju”

UTW w Kłaju rozpoczął kolejny rok akademicki. Przyjęliśmy do swojego 
grona nowych  studentów. Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek osobiście 
wręczał  indeksy. Powitaliśmy świeżo upieczonych żaków serdecznie, 
życząc sukcesów i samych piątek.

Rozpoczęcie nowego semestru uczciliśmy wyjazdem do Centrum Kongre-
sowego na operę G.Bizeta „Carmen”.  Jak zwykle kalendarz wykładów
i spotkań wypełniony mamy po brzegi. Od października zaczęliśmy 
cykliczne wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej. 12 grudnia planujemy 
wyjście do teatru na wspaniałą komedię. Lato pożegnaliśmy w Nowym 
Sączu i Rytrze wraz ze studentami tamtejszego UTW w ramach realizacji 
zadania publicznego do�nansowanego przez Gminę Kłaj: Wspieranie 
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Poznajemy 
wzajemnie historię i sztukę innych regionów naszego kraju.

Planujemy rozpocząć kolejny kursy: zajęcia komputerowe i naukę j. angiel-
skiego. Chętnych prosimy o zgłaszanie się.

Czas pędzi nieubłaganie wspomnienie lata zaczyna blednąć, w jesień 
wkroczyliśmy energicznym krokiem,  pracowicie i ambitnie rozpoczynając 
nowe kursy. Zimy się nie boimy tylko dlatego, że okres świąteczny jest 
jednym z najczarowniejszych momentów, na które czekamy cały rok. 
Spotkanie świąteczno-noworoczne planujemy na 14.01.2017r., natomiast 
na Balu Walentynkowym spotkamy się już 11 lutego 2017r. Serdecznie 
zapraszamy studentów i przyjaciół.  Wspólnie spędzając czas ucząc się i ba- 
wiąc nawet nie zauważymy kiedy nadejdzie wiosna i zaczniemy planować 
zajęcia na nowy semestr.

Dorota Kosmowska

Tornistry w dłoń

Terapii Zajęciowej z Łapanowa a trzecie WTZ z ul. Za Torem z Krakowa.

Jury, jak i licznie zgromadzona publiczność była pod ogromnym wraże-
niem wysokiego poziomu zaangażowania oraz wartości artystycznych 
każdego wstępu. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem więc tym bardziej z niecierpliwością oczekujemy na kolejną 
edycję.

Autor: Monika Janioł
Foto: Małgorzata Balik
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3 listopada w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyła się 
wystawa zdjęć w ramach pierwszego takiego w naszym regionie projek-
tu „Mam tę moc 60+”. To wyjątkowe przedsięwzięcie realizowane jest 
przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dziecka” w Brzeziu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Ekspozycja zdjęć zaprezentowała fantastyczne metamorfozy, od skrom-
nych pań i panów po osoby modne i przebojowe! Uczestnicy projektu 
zostali oddani w ręce profesjonalistów: wizażystów, fryzjerów i stylistów, 
którzy sprawili, że trzeba było się dobrze przyjrzeć aby poznać osoby na 
zdjęciach. Projekt łamie wszelkie stereotypy. Udowadnia, że osoby w wie- 
ku 60+ nie są skazani na nudę i zaszywanie się w domu. Przekonało to 
przede wszystkim bene�cjentów, że w każdym wieku można wyglądać 
fantastycznie - wystarczy się tylko odważyć. Nawiązana w sierpniu współ-
praca w celu realizacji programu zaowocowała wieloma zajęciami, które 
miały za zdanie wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych 
oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Uczestnicy brali dział m.in. w za- 
jęciach z bra�tterką, wizażystką oraz w warsztatach z muzykoterapii czy 
treningu pamięci.

Uruchomiony został również „Bank Czasu”, czyli platforma, która gromadzi 
dane dotyczące proponowanych usług społecznych pomiędzy mieszkań-
cami. Tworzy sieć oparcia społecznego, która sprawia, że ludzie w więk- 
szym stopniu mogą liczyć na pomoc ze strony innych. Uruchomiono także 
punkt porad pracownika specjalnego, w którym pracownik z ramienia 
kłajowskiego GOPS’u służy radą dla każdego seniora. Zwieńczeniem 
projektu była sesja fotogra�czna, którą wykonali Magdalena oraz Piotr 
Kępka. Sesja ta łamie dotychczasowe przekonania i schematy dotyczące 
postrzegania osób starszych. Zajęcia te podbiły serca uczestników, a efek- 
ty zajęć zauroczyły osoby, które zjawiły się na wystawie. Te genialne zdjęcia 
oglądać będzie można również podczas zajęć UTW w Wieliczce, UTW w To- 
maszkowicach, ŚDS w Brzeziu oraz Galerii Bona w Niepołomicach. „Jednak 
to nie koniec, bowiem seniorzy 60+ wezmą udział w warsztatach mydlarskich, 
które mają za zdanie pobudzić kreatywność oraz usprawnić manualnie 
uczestników. Seniorzy zyskają cenne informacje z zakresu zdrowego stylu 
życia oraz nauczą się jak własnoręcznie zrobić naturalne kosmetyki w zaciszu 
domu” – informują Kamila Bączkowska oraz Ewelina Makowiecka – Sieńko 
koordynatorki projektu. Spotkanie wzbogacone zostało o pokaz multime-
dialny oraz krótki �lmik z realizacji działań.

Na koniec wydarzenia ciepłe słowa podziękowania popłynęły od kierowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej – Bogdana Czyża do Janiny Pucharskiej – 
Prezesa Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro 
Dziecka" z Brzezia, fotografów – Magdaleny i Piotra Kępków oraz Diany 
Danuty Merecik – właścicielki sklepu Metro w Galerii Bona Niepołomice, 
która swoim zaangażowaniem i ogromną pomocą przyczyniła się do 
osiągniętego sukcesu.

Oliwia Bieda 

Projekt realizowany przy wsparciu �nansowym Województwa Małopol-
skiego. 

Udowodnili, że mają tę moc!

Od sierpnia br. trwa projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodzi-
ców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia adresowany 
do osób w wieku 60+ z terenu powiatu wielickiego. 

W sierpniu rekrutowaliśmy 30 osób w wieku senioralnym zarówno kobiety 
jak i mężczyzn. Osoby te wraz z początkiem września rozpoczęły  działania 
mające na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu poprzez szereg  proponowanych zajęć.

Jesteśmy już po szkoleniach i zarazem w trakcie warsztatów kosmetycz-
nych. Stylistki oraz bra�terka, wprowadziły uczestników projektu w świat 
mody podpowiedziały co i jak robić aby pozytywnie kreować własny 
wizerunek. Odbyły się warsztaty z muzykoterapii przy użyciu miss dźwię-
kowych, które spowodowały, że uczestnicy mogli powrócić wspomnienia-
mi do lat młodzieńczych i w sposób niebanalny odprężyć się. Podczas 
trwania projektu bene�cjenci cały czas mają możliwość korzystania z po- 
rad pracownika socjalnego pełniącego dyżur w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kłaju.

Zarówno Panie jak i Panowie chętnie podeszli do tematu „Banku Czasu”, 
uzupełnili ankiety potrzeb i umiejętności, które zostaną wprowadzone do 
funkcjonującej już platformy informacyjnej. 

Kamila Bączkowska 

Projekt zrealizowano przy wsparciu �nansowym Województwa Małopol-
skiego.

„Mam tę moc 60+”

KONDOLENCJE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 

18 października 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł

Druh Mirosław Kołos

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie, wzorowy strażak. 
Człowiek niezwykłej życzliwości i dobroci. 

Przez całe życie niósł pomoc innym.

Żonie Marcie, synowi Szymonowi 
i najbliższej rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu.

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
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Wrzesień rozpoczął się bardzo pracowicie po wakacyjnej przerwie 
zrealizowana została II edycja zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych
z których skorzystało 34 osoby w wieku 60+. Bene�cjenci poprzez 
uczestnictwo w zajęciach usprawniali swoją kondycję �zyczną. 

Ćwiczenia  ogólno-usprawniające  odbywały  się  w  każdy  poniedziałek
w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szarowie
w godzinach od 18.00-19.00 – ćwiczenia trwały do końca listopada. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim seniorom za udział. 

Kamila Bączkowska 

Program „Dobra Pora Dla Seniora” 
realizowany w ramach projektu 

„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Pomocy Osobom w Wieku 60+(...)”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu istnieje od 2001 roku. Na 
początku mieścił się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłaju, a obecnie ma 
swoją siedzibę w dawnym Domu Kultury w Gruszkach.

Zapraszamy do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest otwarty dla osób niepełnospraw-
nych, chorych psychicznie oraz wymagających opieki. Zajęcia odbywają 
się pięć dni w tygodniu. Uczestnicy są dowożeni z terenu Gminy Kłaj, 
Gminy Niepołomice oraz Gminy Gdów. W Ośrodku prowadzonych jest pięć 
pracowni: pracownia artystyczna, pracownia plastyczno - dekoratorska, 
pracownia kulinarna, pracownia rzemiosł różnych oraz pracownia 
doświadczania świata. Oprócz tego odbywają się spotkania z psycholo-
giem oraz zajęcia rehabilitacyjne. W ciągu roku organizowane są spotka-
nia, wyjazdy i wycieczki do najciekawszych zakątków Polski. Wszelkie 
wydarzenia i fotorelacje z nich można obejrzeć na stronie Facebook Ośrod-
ka: https://www.facebook.com/sdsbrzezie/.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem
w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy o kontakt pod nume-
rem telefonu [12 284 11 98 ] lub w siedzibie Ośrodka. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest otwarty na potrzeby swoich 
podopiecznych oraz ich opiekunów, a o jego działalności mogą najlepiej 
zaświadczyć wypowiedzi uczestników, którzy na pytanie dlaczego lubią 
przychodzić do Ośrodka odpowiadali tak:

• Bo jest fajnie i lubię stolarstwo (Dawid – 25 lat)
• Bo mam rozrywkę i tu jest miło, a poza tym to obowiązek, który lubię. 
(Zbyszek – 49 lat)
• Bo w domu mi się  nudzi, a poza tym traktuje to jak pracę. [Są wspaniali 
opiekunowie] (Wojtek – 46 lat)
• Bardzo lubię zajęcia edukacyjne Pana Maćka i Quizy Pani Edytki. (Paulina 
– 35 lat)
• Bo w domu nie ma nikogo. (Władysław – 82 lata)
• Tu jest wesoło. (Ewa - 27 lat)
• Mam tutaj duże wsparcie. (Barbara – 48 lat )
• Wszystko tu jest fajne. (Ela – 49 lat)
• Przyjemnie się tutaj pracuje. (Jurek – 60 lat)
• Są tutaj różne wyjazdy i ciekawe zajęcia. Panuje miła atmosfera. (Zofia –
64 lata)
• Bo gotuje z Panią Danusią, a z Panią Dorotką ćwiczę. (Janusz – 51 lat)
• Nie czuję się samotnie. (Zofia – 50 lat)
• Lubie mieć spokój i sklejać tu modele. (Patryk – 21 lat)
 
PRZYJDZ! ZOBACZ! ZOSTAŃ! 

Paulina Włodek

Kondolencje
Przekazujemy wyrazy współczucia dla

Anny Bandyra
z powodu śmierci męża.

Zarząd UTW i studenci.

Podziękowanie
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kłaja pragnie serdecznie 
podziękować Pani Annie Jachymek i Panu Tomaszowi Jasińskiemu za 
pomoc w zorganizowaniu Dnia Seniora. Dzięki Wam nasza uroczystość 
była wspaniała i niepowtarzalna. Jesteście Państwo zawsze pomocni
i zawsze można na Was liczyć.

Dziękujemy, 
Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Panu Adamowi Dziki z Firmiy REMIX z Targowiska, 

za nieodpłatne odnowienie tj. szlifowanie i od nowa pomalowanie 
parkietu w sali WDK w Targowisku.

 
Sołtys Mieczysław Piwowar
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14 i 15 października do  Tauron Areny przyjechało ponad 2000 zawodni-
ków z 38 krajów i 5 kontynentów.  Równolegle na 20 matach najlepsi 
karatecy świata zmagali się w Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyj-
nym, Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan,  Turnieju  Karate  Koshiki  
i  w  Pucharze  Świata  Dzieci w Karate Tradycyjnym.  Zawodnicy z Kłaja
i Szarowa z Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego pokazali bardzo 
wysoki poziom wyszkolenia i święcili zasłużone triumfy. Konkurencja 
była olbrzymia, ale miesiące ciężkiej pracy zaowocowały doskonałymi 
rezultatami.

W Mistrzostwach Świata triumfowały nasze waleczne dziewczyny – 
Klaudia Mleko wywalczyła złoto w fukugo i srebro w kata, Karolina Wypo-
rek – złoto w kumite, Wiktoria Zachariasz – złoto w kata. Chłopcy też 
pokazali klasę – Krzysztof Buczek zdobył brąz w kata, a debiutujący w kate- 
gorii juniorów młodszych Arkadiusz Wilkosz – brąz w fukugo. Czytelnicy 
„Samodzielności” od lat kibicujący naszemu klubowi zapewne są już 
obeznani w temacie, ale dla pewności przypomnimy -  fukugo jest konku-
recją, w której karatecy wykonują na zmianę pokaz formy (kata) i walczą
z przeciwnikami (kumite).

W Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan zdobyliśmy 10 medali, w tym 
3 złote – dzięki udanym startom Wiktorii Zachariasz, Arkadiusza Wilkosza 
oraz 2 srebrne – Michała Łacha i brązowe – Krzysztofa Buczka, Karoliny 
Wyporek, Arkadiusza Wyporka i Rafała Wajdy.  

W Pucharze Świata Dzieci nasi młodzi sportowcy także nie zawiedli – 
Joanna Łyżwińska została złotą rekordzistką, zdobywając trzy razy najwyż-
sze miejsce na podium – w kata indywidualnym, drużynowym oraz enbu. 
Małgosia Cieślak wywalczyła złoto w kata indywidualnym i srebro w druży-
nie. Nina Zięba, startująca pierwszy raz w imprezie tej rangi  zdobyła 
srebro w kata indywidualnym. Złoto i dwa srebra wywalczyła Dominika 
Kmiecik, a Kamil Rak został dwukrotnym złotym medalistą w drużynie
i enbu oraz brązowym w kata indywidualnym. Bardzo dobrze wypadli 
także  –  Bartłomiej  Chojnacki  zdobywając  srebro  w  kata  drużynowym
i Daniel Łaskarzewski przywożąc złoto w enbu.

Za każdym z tych medali kryje się wiele, wiele godzin ciężkich treningów
i niezwykła praca najlepszego w Polsce szkoleniowca – senseia Rafała 
Wajdy, prezesa i założyciela KKKT.

Gratulujemy kłajowskim i szarowskim karatekom i życzymy dalszych 
sukcesów.

KKKT

Światowy sukces karateków z Kłaja
i Szarowa!

SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2016

15 uczniów naszej Gminy, którzy uczestniczyli w zajęciach „Kłaj Na 
Rolkach”, zostało członkami Krakowskiego Klubu Sportów Wrotkar-
skich. Posiadają oni licencje zawodnicze, uprawniające do startów w 
ogólnopolskich zawodach, podczas  których reprezentują oprócz Klubu 
również naszą  Gminę. Ich trenerem jest Henryk Olszowski.

Oto oni:

Magdalena Musiejowska,  Anna Curyło, Matylda Kaczmarczyk, Karolina 
Broszkiewicz, Natalia Ryś, Dominika Mordarska, Maria Chojnacka, Klara 
Broszkiewicz, Małgorzata Musiejowska, Dominika Tacik, Anita Chwastek, 
Patrycja Konieczna, Weronika Latos, Maja Sroka oraz Maksymilian Sroka.

Renata Olszowska

Nasi rolkarze w barwach KKSW KRAK

W tym roku odbyła się I edycja  Pucharu Małopolski, w której brali udział 
rolkarze naszej Gminy, zrzeszeni w barwach Krakowskiego Klubu 
Sportów Wrotkarskich KRAK.

Po czterech wyścigach, które odbywały się w Kłaju, Wieliczce, Skawinie 
oraz Krakowie, wyłonieni zostali najlepsi rolkarze.

Oto sukcesy naszych zawodników w tym Pucharze:

Małgosia Musiejowska –Juniorka D1- I miejsce
Patrycja Konieczna –Juniorka D1- II miejsce
Anita Chwastek – Juniorka D1 – IV miejsce
Klara Broszkiewicz – Juniorka D1 – V miejsce
Dominika Tacik -  Juniorka D1 – VI miejsce
Natalia Ryś – Juniorka E1-I miejsce
Dominika Mordarska –Juniorka E1- III miejsce
Maja Sroka –Juniorka E2- I miejsce
Maksymilian Sroka –Junior E1 - I miejsce
Madzia Musiejowska – Juniorka E2 I miejsce
Matylda Kaczmarczyk – Juniorka E2 II miejsce
Ania Curyło –Juniorka E2 III miejsce
Maria Chojnacka – Kadetka – I miejsce

Gratulacje dla wszystkich zawodników za osiągnięte wyniki i puchary.

Renata i Henryk Olszowscy

Puchar Małopolski we Wrotkarstwie 
Szybkim
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9 lekcja Historii z „Wolnymi” poświęcona była współpracy i integracji 
europejskiej   oraz   dobrosąsiedzkim   stosunkom   pomiędzy   Polską
i Ukrainą. Ma pokazać, że mogą istnieć społeczeństwa ponad podziała-
mi.

Po nawiązaniu międzynarodowych kontaktów w 2007 r. z mieszkańcami
i przedstawicielami samorządu lokalnego Obroszyna nikt z naszego 
Stowarzyszenia nie przypuszczał, że dojdzie do nawiązania trwałych 
kontaktów i wzajemnej wymiany młodzieży oraz współpracy w dziedzinie 
kultury, sportu i turystyki. W zapoczątkowaniu tej współpracy szczególnie 
zasłużył się Jura Ilczuk oraz jego żona Wiola, którzy poświęcili sporo cenne-
go czasu i własnego zaangażowania w realizacji naszych wspólnych 
kontaktów. Obecnie w oparciu o pisemne wzajemne deklaracje współpra-
cy na lata 2016 – 2018 podpisane przez Wójta Gminy Kłaj- Zbigniewa 
Strączka i prezesa TS Wolni Kłaj Jerzego Czubaka oraz Wójta Gminy 
Obroszyno - Andrzeja Mercalo i Jura Ilczuka, kontynuujemy tę współpracę 
i wciągamy do niej coraz to nowe stowarzyszenia. W tym roku zostaliśmy 
zaproszeni do Obroszyna nie tylko na turniej piłkarski, ale także na 
szczególne Święto, jakim były uroczystości obchodów 25-lecia Niepodle-
głości Ukrainy. Zaproszony został również na uroczystość chór „Gaudium” 
działający przy „Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj”. Na Ukrainę udaliśmy 
się 23 sierpnia. 24 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystościach Święta 
Niepodległości  Ukrainy.  Same  uroczystości  rozpoczęły  się  mszą  św.
w miejscowej cerkwi, a następnie cały korowód udał się pod pomnik przed 
budynkiem Urzędu Gminy. Liczni przybyli na uroczystość mieszkańcy 
Obroszyna ubrani w stroje regionalne, w szczególny sposób podkreślali 
doniosłość tego święta. Po o�cjalnych wystąpieniach wszyscy członkowie 
naszego chóru zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Obroszyno na obiad 
oraz degustację kuchni regionalnej. Gościnność i przyjęcie przeszło 
najśmielsze oczekiwania, serdeczność oraz życzliwość, z jaką spotkał się 
nasz chór pozostanie na długo w pamięci. Po przyjęciu rozpoczęto w sali 
widowiskowej przy Urzędzie Gminy występy artystyczne, w których udział 
brały miejscowe dzieci i zespoły wokalne, jak również nasz chór „Gaudium”, 
który swoim 40 minutowym koncertem uświetnił obchody 25-lecia 
Niepodległości Ukrainy. Koncert był niezwykle udany. Wypełniona po 
brzegi sala (600 osób) zgotowała naszemu chórowi owacje na stojąco. 
Równie wspaniały był koncert zespołu oraz śpiewaka barytonowego Jurija 
Hadweckiego.  Tak  pokrótce  można  zrelacjonować  muzyczno  wokalne
i artystyczne występy, na które zaprosili nas miejscowi Włodarze, lecz na 
tym nie koniec; na miejscowym stadionie w międzyczasie rozpoczął się 
turniej piłkarski z udziałem naszej drużyny. 

VII Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Obroszynie

Obroszyn to piękna licząca ponad 4 tyś mieszkańców wieś położona 20 km 
od centrum Lwowa, wielkością odpowiada Kłajowi. Atrakcją turystyczną 
tej miejscowości jest letni pałac arcybiskupów Lwoskich. Przechadzając się 
ulicami Obroszyna wyczuwamy podniosłą świąteczną atmosferę; wszędzie 
porozwieszane są państwowe �agi oraz plakaty informujące o programie 
obchodów. Mijaliśmy ludzi, którzy nas pozdrawiali. Niektórzy witali nas 
niezwykle serdecznie zwracając się do nas po imieniu, to efekt szczególnej 
zażyłości będącej wynikiem wieloletnich kontaktów naszego klubu z tute- 
jszymi sportowcami. W końcu dotarliśmy na stadion sportowy. Tu oczeki-
wało na nas oraz na sportową rywalizację w VII międzynarodowym Turnie-
ju kilkaset fanów piłki nożnej. W turnieju udział brały 3 drużyny: TS „Wolni” 
Kłaj, FC Obroszyno oraz FC Zdarowie także z Obroszyna. FC Zdarowie to 
zespół starszych panów uprawiających sport dla zdrowia i podtrzymania 
dobrej kondycji. Rywalizację turniejową poprzedziło odegranie hymnów 
państwowych Polski i Ukrainy. Pierwszy mecz pomiędzy TS Wolni – FC 
Obroszyno zakończył się wynikiem 2:2. Drugi mecz TS Wolni – FC Zdaro-
wie, przegraliśmy 2:3. Drużyna starszych panów okazała się niezwykle 
żywotna i nad podziw ruchliwa zważywszy, że w jej szeregach występował 
zawodnik Cwiszcz Dmytro liczący 75 lat. Zwycięzcą w całym turnieju został 
FC Obroszyno. Na koniec całego turnieju, który nosił znamiona wspaniałej 
zabawy i sportowej rywalizacji nastąpiło wręczenie nagród, medali i poda- 
runków. Z naszej strony upominki i podziękowanie za wspaniałe przyjęcie 
złożył na ręce przedstawicieli miejscowej władzy i klubu FC Obroszyn Jerzy 
Czubak  przekazując  puchar  Przyjaźni  i  maszynkę  do  wysypywania  linii

Lekcja historii z „Wolnymi” i „Gaudium”
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boiska oraz koszulki, getry i piłki ufundowane przez �rmę Kraksport z Kra- 
kowa. Dla upamiętnienia Pomarańczowej Rewolucji na ręce prezesa FC 
Obroszyn przekazaliśmy komplet strojów piłkarskich w kolorze pomarań-
czowym, które ufundował Mariusz Buczek. Po o�cjalnym zakończeniu 
zostaliśmy zaproszeni przez miejscowe władze sportowe oraz Wójta 
Gminy Obroszyno - Andrzeja Mercalo na wspólne świąteczne biesiadowa-
nie i degustację przysmaków kuchni regionalnej. 25 sierpnia, wczesnym 
rankiem udaliśmy się do centrum Lwowa. Tam spotkaliśmy się w rynku 
pod Neptunem z przewodnikem Krzysztofem Szymańskim aby rozpocząć 
zwiedzanie przemieszczając się kolejno zgodnie z programem: Starówka – 
rynek, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, zaułek Ormiański, Katedra św. 
Jura, Katedra Zaśnięcia NMP, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt 
Lwowskich. Fachowa narracja pana Krzysztofa pozwoliła nam zapoznać się 
ze zwiedzanymi obiektami, historią oraz klimatem i stosunkami wielonaro-
dowościowego przedwojennego Lwowa. Na koniec upalnego dnia 
udaliśmy się na obiado-kolację oraz degustację potraw ukraińskich, 
uroczy wieczór w restauracji Premiera Lwowska spędziliśmy w towarzy-
stwie wójta Gminy Obroszyno i jego żony oraz naszych przyjaciół z Ob- 
roszyna – Wiolettą i Jurijem Ilczuk uczestnicząc jednocześnie we wspania-
łym koncercie Kapeli Lwowskiej Edwarda Sosulskiego. Następnego dnia 
udaliśmy się na Kopiec Unii Lubelskiej skąd rozciąga się wspaniała panora-
ma Lwowa, a następnie w ramach czasu wolnego, indywidualnie spacero-
waliśmy po uroczym Lwowie. W końcu nadszedł czas wyjazdu i pożegna-
nia się z przyjaciółmi, czemu towarzyszył żal, że musieliśmy wyjeżdżać. 
Zabraliśmy do domu moc wspaniałych przeżyć i miłych wspomnień. 

Powyższe zadanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków 
własnych TS Wolni Kłaj oraz przy wsparciu �nansowym Gminy Kłaj oraz 
Powiatu Wielickiego.

Zachęcamy również do poznania historii Ukrainy, która znajduje się na: 
www.klaj.pl.

Jerzy Czubak

Żeglarstwo jest wspaniałą przygodą. Jest również formą aktywnej 
rekreacji, sposobem na ciekawe życie, pasją. 

Pasjonaci żeglarstwa zrzeszeni w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju 
Szarowa  prowadzili od sierpnia 2016 r.  już drugą edycję zajęć żeglarskich  
dla dzieci pod nazwą „Łapać wiatr w żagle”. Zadanie zostało do�nansowa-
ne  ze środków Powiatu Wielickiego oraz Gminy Kłaj. 

Oferowane przez Pana Adama Kociołka i Rafała Sieńko szkolenie przygoto-
wawcze zachęciło dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody. Zadanie 
opierało się na przygotowaniu dzieci do tematyki żeglarstwa wraz z warsz-
tatami praktycznymi - pływania na stawach w Kłaju łódkami typu "Opty-
mist", będącymi własnością Klubu Żeglarskiego "HORN" w Krakowie. W su- 
mie odbyło się 10 spotkań szkoleniowych z praktyką na wodzie.

W działaniu wzięły udział  także udział osoby niepełnosprawne ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach (gmina Biskupice) - 
odbyło się tam szkolenie z zakresu podstaw związanych z żeglarstwem, 
zachowania się na wodzie, obsługi sprzętu pływającego, znajomości 
węzłów żeglarskich i manewrowania łódką. Czekają na nich jeszcze warsz-
taty praktyczne na wodzie.

15 października, pięć osób z Yacht Clubu w Szarowie wzięło udział w re- 
gatach żeglarskich organizowanych przez Szkołę Podstawową w Sygne-
czowie na Bagrach, w ramach zakończenia sezonu - dzieci wróciły z meda-
lami: złotem, dwoma srebrami oraz dwoma brązami. Taki debiut na pewno 
zmotywuje je do dalszej pracy nad samodoskonaleniem.

Stowarzyszenie planuje kontynuację działań w przyszłym roku ze względu 
na duże zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców.

Ewelina Makowiecka-Sieńko
Foto. Rafał Sieńko

Dzieci łapią wiatr w żagle w Kłaju
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16 września uczniowie szkoły w Grodkowi-
cach uczestniczyli w spotkaniu z przedstawi-
cielami Komisariatu Policji w Niepołomicach. 
Jednym z funkcjonariuszy był st. asp pan 
Bogusław Cabak, który jest dzielnicowym 
miejscowości zamieszkiwanych przez na- 
szych uczniów.

Dzieci miały okazję porozmawiać z policjanta-
mi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do 
szkoły i poza szkołą. Omówione zostały zasady 
poruszania się po ulicy, chodniku i podczas 
jazdy rowerem. Funkcjonariusze Policji zwrócili 
uwagę na elementy odblaskowe, które każdy 
uczeń powinien posiadać. Przypomniane 
zostały numery alarmowe, na które można 
zadzwonić w razie niebezpieczeństwa. 

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, 
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświad-
czeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. 
Ponadto miały okazję z bliska przyjrzeć się 
„rekwizytom”, którymi na co dzień posługują się 
policjanci. Można było nie tylko założyć policyj-
ną czapkę, zapiąć kajdanki, ale także wsiąść do 
policyjnego radiowozu i usłyszeć dźwięk syren. 
Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali 
broszury informacyjne oraz drobne upominki 
przypominające o bezpieczeństwie na drodze.

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom 
policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako 
osoba, której nie należy się bać i do której 
zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się
o pomoc.

Katarzyna Mazur

Bezpieczna droga do 
szkoły 2016/2017

Z  okazji  98  rocznicy  Święta  Niepodległości
w szkole w Grodkowicach odbył się apel, 
którego celem było przypomnienie drogi, 
jaką przeszła nasza Ojczyzna od czasów 
zaborów do dnia odzyskania niepodległości 
11 XI 1918 roku.

Apel rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem 
hymnu narodowego w obecności pocztu 
sztandarowego. Po krótkim powitaniu, odbyła 
się część artystyczna, przygotowana przez kla-

„Droga, jaką przeszła 
nasza Ojczyzna”

sę czwartą pod opieką p. J. Janiczak i p. H. 
Rzeszowskiej. Trzeba podkreślić, że występ miał 
bardzo uroczysty charakter i pomimo dość 
trudnych tekstów scenariusza, uczniowie 
wspaniale się zaprezentowali. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje występ Ani Rajcy, która 
pięknie wyrecytowała cały tekst Inwokacji z "Pa- 
na Tadeusza". Po klasie czwartej na scenie 
pojawiła  się  klasa  pierwsza,  która  wystąpiła
z wierszem patriotycznym. Nasza uroczystość 
miała na celu nie tylko uczczenie pamięci 
wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski, ale 
również pokazanie najmłodszemu pokoleniu, 
co to jest patriotyzm i szacunek do Ojczyzny.

Helena Rzeszowska

Za   oknami   wieje,   za   oknami   plucha –
a w Przedszkolu w Szarowie Pani Jesień zapra-
sza na koncert. Przedszkolaki zaczarowały na 
chwilę jesienne smutki w radosne, rozśpiewa-
ne i roztańczone nutki!

W rytmie pięknych piosenek i tańców, osnutych 
dziecięcą literaturą zabrały Panią Dyrektor, 
Panią Sołtys oraz Rodziców z komitetu  w dzie- 
cięcy świat artystycznych inspiracji… Zobaczyli-
śmy Panią Jesień roztańczoną, kolorową i ra- 
dosną.

Anna Bryndza

Koncert Jesienny w Przed-
szkolu w Szarowie 

Każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że głośne 
czytanie ma wiele zalet. Rozwija język i wyo- 
braźnię, uczy myślenia, buduje i umacnia 
więzi pomiędzy czytającym, a słuchaczem, 
zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, 
ułatwia  naukę w szkole, kształtuje nawyk 
czytania i zdobywania wiedzy.

Głośne czytanie
w Grodkowicach

By rozbudzić w najmłodszych zamiłowanie do 
literatury trzeba ich zmobilizować, nakierować
i wdrożyć w plan pracy wychowawczo - dydak-
tyczny. Dlatego w tym roku od września uczest-
nicy Szkolnego Klubu Wolontariuszy systema-
tycznie odwiedzają wszystkie grupy przedszkol-
ne, by poczytać im bajki. Przedszkolaki z rado- 
ścią oczekują na starszych kolegów, którzy 
wprowadzają ich w świat bajek znanych i niez- 
nanych. Wolontariusze sami wybierają bajki, 
które przynoszą z domu lub ze szkolnej bibliote-
ki. Po każdej przeczytanej stronie pokazują 
ilustracje. Najmłodsi często spontanicznie 
reagują, np. wybuchami śmiechu. Wolontariu-
sze zawsze starają się podtrzymać radosny 
nastrój, by czytanie było dla przedszkolaków 
mile spędzonym czasem. Po przeczytaniu 
książki, bajki, baśni, dzieci rozmawiają o przygo-
dach bohaterów. Na koniec w nagrodę starsi 
koledzy otrzymują gromkie brawa.

Katarzyna Mazur

W ostatni dzień tygodnia, podsumowujący 
tematykę związaną z owocami, grupa 
Smerfów z grodkowickiego przedszkola 
przygotowała pyszną sałatkę owocową.

Zanim przystąpiliśmy do działania za pomocą 
wszystkich zmysłów poznawaliśmy każdy okaz. 
Mogliśmy je oglądać z bliska, smakować, 
wąchać i dotykać. Opisywaliśmy każdy owoc.
W naszej sałatce pojawiły się nie tylko owoce
z polskich sadów, ale także wiele egzotycznych 
pyszności, takich jak: ananas, mango, granat. Po 
umyciu składników sałatki, rąk,  przygotowaniu 
deseczek i nożyków przystąpiliśmy do pracy. 
Każdy z nas starał się jak mógł, by sporządzić 
pyszny deser. Po pokrojeniu wszystkich owoców 
dodaliśmy do nich jogurt naturalny i wszystko 
razem wymieszaliśmy. Oczywiście każdy z nas 
mógł skosztować zdrowego deseru. Było 
pysznie!

Katarzyna Mazur, Edyta Rajska

Owocowo i zdrowo!
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„Mind Mapping and Multiple Intelligence for 
primary education – Mapy Myśli i Inteligen-

cje Wielorakie w szkole podstawowej” 
Włochy - Grosseto  16 – 21 października

2016 roku.

Po wizycie w Grecji, Portugalii, Polsce przyszedł 
czas na spotkanie we Włoszech, w pięknym 
mieście Grosseto w Toskanii. Przedstawiciele 
sześciu szkół partnerskich z Grecji, Portugalii, 
Polski, Rumunii, Turcji oraz Włoch przybyli do 
włoskiej szkoły Istituto Comprensivo „Grosse-
to1” Alberto Manzi w Grosseto. Szkołę Podsta-
wową w Szarowie reprezentowały dwie uczen-
nice z klasy VIa: Marika Wątorek i Ania Guzik, 
które uczestniczyły w krótkoterminowej 
wymianie grup uczniów. Towarzyszyli im 
opiekunowie: pani Maria Jarecka oraz pani 
Anna Sobór. W Krótkim programie szkolenio-
wym dla pracowników udział wzięli nauczycie-
le z zespołu projektowego z naszej szkoły: pani 
Edyta Imos - szkolny koordynator projektu, pani 
Dorota Chudecka  oraz pani Sabina Zaporow-
ska. 

W  niedzielę  16  października  grupa  uczniów
i nauczycieli z Szarowa dotarła na lotnisko w Ka- 
towicach. Tutaj zaczęła się nasza powietrzna 
podróż do Rzymu, a następnie metrem i pocią-
giem dojechaliśmy do Grossetto. Mieszkaliśmy 
w pięknym hoteliku Albergo Maremma w starej 
historycznej dzielnicy miasta.  W poniedziałko-
wy poranek po śniadaniu, podczas którego 
Włosi jedzą słodkie rogaliki i piją mocną kawę 
(my też zasmakowaliśmy w tych lekkich 
posiłkach) przedstawiciele wszystkich szkół 
partnerskich spotkali się przed hotelem. Cała 
grupa przeszła do szkoły podstawowej Via 
Mascagni, gdzie powitała nas  dyrektor szkoły 
Seniora Maria Cristina Alocci, a uczniowski chór 
zaśpiewał nam piękne włoskie piosenki. Był też 
czas na zwiedzanie szkoły i poznawanie 
włoskich nauczycieli i uczniów. Kolejnym 
etapem  była wizyta w gimnazjum im. Leonarda 
Da Vinci, gdzie po wysłuchaniu koncertu w wy- 
konaniu orkiestry działającej w szkole zwiedza-
liśmy szkołę. Popołudnie dla nauczycieli to czas 
wytężonej pracy podczas warsztatów prowa-
dzonych w języku angielskim. Uczniowie w tym 
czasie brali udział w warsztatach teatralnych 
pod kierunkiem włoskich nauczycieli. Po wy- 
siłku umysłowym czekało nas spotkanie z bur- 
mistrzem miasta, który powitał nas bardzo 
serdecznie i krótko przedstawił historię miasta. 
Tutaj też byliśmy częstowani tradycyjnymi włos-

4 Spotkanie Projektowe Erasmus+ we Włoszech

kimi  potrawami.  Ostatni  etap  dnia  to  wizyta
w Museo  di Storia Naturale della Maremma. Na 
kilku poziomach i w wielu salach były zgroma-
dzone eksponaty dotyczące �ory i fauny 
terenów Grosetto. We wtorek odbyło się spotka-
nie koordynatorów projektu z poszczególnych 
krajów. Jego celem było ustalanie kolejnych 
etapów pracy w ramach projektu. Zostały 
rozdzielone zadania dla koordynatorów 
dotyczące ewaluacji projektu. W tym samym 
czasie dzieci uczestniczyły  w kolejnej części 
warsztatów teatralnych. Po lunchu przystąpili-
śmy do szkolenia pt.: „PBL in a multiple intelli-
gences classroom. Everyone cooperates”, które 
poprowadziła specjalistka Beatriz  Iranzo z Hisz- 
panii. Tematyka zajęć warsztatowych związana 
była w dalszym ciągu z tworzeniem map myśli
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich.   
Popołudnie to niezapomniany wspólny wyjazd 
do Parku Narodowego De Maremma. Byliśmy 
pod ogromnym wrażeniem widoków i pejzaży 
krajobrazów  Toskanii.  Ale  przeżyć  związanych
z chwilami spędzonymi nad Morzem Tyrreńskim 
po prostu nie da się opisać! W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w ekologicznym gospodar-
stwie ”Villa Fattoria Alberesse”. Jego właściciel 
pokrótce  opowiedział  nam  czym  się  zajmuje,
a następnie oprowadził nas po muzeum związa-
nym z historią hodowli koni.  W  środowy 
poranek wszystkie grupy zgromadziły się w Pa- 
lazzo Della Provincia – ratuszu. Tutaj wszystkie 
partnerskie szkoły przedstawiły prezentacje 
multimedialne. Prezentację dotyczącą działań 
realizowanych w roku 2015/2016 przygotowały: 
p.  Edyta  Imos  i  p.  Kinga  Klimowicz – Balwierz
a szkoły, regionu i kraju: p. Anna Sobór i p. Sa- 
bina Zaporowska. Wsparciem językowym 
służyła nam p. Dorota Chudecka,  a p. Maria 
Jarecka wszystko uwieczniała na zdjęciach. 
Furorę zrobiły nasze dziewczyny Marika Wątorek 
i Ania Guzik występując w regionalnych strojach 
i śpiewając po polsku piosenkę. Została ona 
nagrana przez współpartnerów i umieszczona 
na stronie projektu. Po przejściu do gimnazjum 
im. Leonarda Da Vinci nauczyciele oglądali 
przedstawienie teatralne „Bez granic” przygoto-
wane przez uczniów biorących udział w warsz-
tatach integracyjnych. Następnie wszyscy 
projektowi  uczniowie odtańczyli tańce 
regionalne z podkładami muzycznymi. Pięknie 
prezentował się krakowiak składający się z wielu 
�gur odtańczony przez uczniów o różnym 
kolorze skóry. W dalszej części dnia uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach pt.: „Cooperative 
learning basis: developing intelligences” prowa-
dzonych przez zewnętrznego partnera projek-
towego p. Beatriz Iranzo. Późnym popołudniem 
orkiestra tutejszego gimnazjum zaprezentowa-
ła uczestnikom projektu, uczniom i włoskim 
rodzicom kolejne piękne utwory. Po nich 
nastąpiła degustacja tradycyjnych potraw i na- 
pojów   przygotowanych   przez   rodziców.
W czwartek rano po spakowaniu bagaży, dzięki 
uprzejmości włoskich pań nauczycielek spraw-
nie znaleźliśmy się na dworcu kolejowym.  Przed 
godz. 9.00 wyruszyliśmy pociągiem do Rzymu. 
Po rozlokowaniu nas w rzymskich hotelach, 
włoscy przyjaciele i uczestnicy projektu z part-

nerskich szkół, spotkaliśmy się wspólnie przy 
kościele Santa Maria Maggiore, aby stamtąd 
wyruszyć śladami historii starożytnego Rzymu. 
Pierwszych wrażeń dostarczył nam widok 
rzymskiego Coloseum. Następnie szliśmy 
historycznym szlakiem i podziwialiśmy starożyt-
ne budowle:  Forum Romanum, Palattino, 
Kolumna Trajana, Kościół Najświętszego Imienia 
Marii, Vittoriano,  pomnik Wiktora Emanuela II, 
zwany także Ołtarzem Ojczyzny. Podeszliśmy do 
przepięknej Fontanny Di Trevi, a następnie 
zatrzymaliśmy się na Placu Hiszpańskim u pod- 
nóża Hiszpańskich Schodów. Tu zostaliśmy 
zaznajomieni z historią fontanny Barcaccia.   
Zwiedziliśmy Panteon, który zaskoczył nas 
pięknym wnętrzem. Następnie doszłyśmy do 
Piazza del Popolo i po schodach weszłyśmy do 
Pincio skąd rozpościerał się wspaniały widok na 
panoramę miasta. W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy  się w kościele Św. Trójcy. Cały piątek 
poświęcony był zwiedzaniu Rzymu. Naszym 
celem był Watykan – miasto naszego świętego 
Polaka – Jana Pawła II. Na Placu  Navona  podzi-
wialiśmy  kolejny egipski obelisk (jest ich bardzo 
dużo w Rzymie),  Fontannę Neptuna, Fontannę  
Czterech Rzek Berniniego (postacie symbolizują 
największe rzeki czterech kontynentów - Rio de 
la Plata, Dunaj, Nil i Ganges), kościół św. Ag- 
nieszki. Idąc wzdłuż Tybru podziwialiśmy 
kolejne rzeźby. Przeszliśmy słynnym  mostem 
Św. Anioła i dotarliśmy do Zamku Świętego 
Anioła, który jest połączony z Watykanem 
podziemnym  korytarzem. Oprócz Bazyliki Św. 
Piotra podziwialiśmy zabytkowe budowle przy 
Placu Św. Piotra.  Drogę powrotną pokonaliśmy 
autobusem, gdyż tra�liśmy na strajk pracowni-
ków metra. Cieszyliśmy się z tej zmiany, gdyż 
przez okna autobusu podziwialiśmy kolejne 
zabytki Rzymu. 

Spotkanie projektowe  we  Włoszech  dostarczy-
ło nam kolejnych bardzo wartościowych  
doświadczeń. Oto niektóre z nich:
- umiejętność  pracy w grupie oraz odpowie-
dzialność za wykonywaną rolę – każdy uczestnik 
wyjazdu wiedział za co odpowiada i solidnie się 
przygotował;
- umiejętność tworzenia map myśli dotyczących 
inteligencji wielorakich z wykorzystaniem 
zasobów Internetu;
- umiejętność przystosowania się do różnych 
warunków, w których przebywamy;
- tolerancji w stosunku do ludzi o innej kulturze, 
religii, poglądach;
- poszerzenie znajomości języka angielskiego
- pokonywania naszych słabości.  

Kolejne spotkanie projektowe będzie miało 
miejsce w Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu
w Rumunii, w marcu 2017 roku.
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Klasa IIa z Zespołu Szkół w Targowisku została 
laureatem konkursu „Bezpieczna droga do 
szkoły” ogłoszonego przez Gazetę Krakowską 
dla dzieci z województwa małopolskiego.

Na konkurs zgłoszono siedem tysięcy prac.

Na uroczyste rozdanie nagród klasa została 
zaproszona 5 listopada do Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. Wśród historycznych 
eksponatów dzieci otrzymały liczne indywidu-
alne nagrody (kalendarze, zakładki, odblaski). 
Główną nagrodą dla zwycięskiej klasy był 
odtwarzacz DVD. Oprócz upominków atrakcją 
dla uczestników konkursu była możliwość 
zwiedzania muzeum i wzięcia udziału w spec- 
jalnych warsztatach. Każdy uczeń wykonał 
model samolotu, który zabrał na pamiątkę.

Gratulujemy małym artystom sukcesów na 
szczeblu wojewódzkim i mamy nadzieję, że 
uskrzydlą ich do dalszych działań. Sądzimy, że 
temat konkursu zostanie im na długo w pamię-
ci, a droga do szkoły będzie rzeczywiście  
spokojna i bezpieczna.

Halina Kosak

Najlepsza klasa
w Małopolsce

• Spotkania z policjantem.
We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej 
spotkali się  z p. Przemysławem Stachem - KP 
Niepołomice oraz panem Robertem Spyrczyń-
skim działającym na rzecz Stowarzyszenia Praw 
Pieszych. Panowie przypomnieli podstawowe 
zasady poruszania się po drogach i chodnikach 
oraz przepisy dotyczące jazdy  się na rowerach 
oraz motorowerach.
W październiku natomiast p. Marta Kęsek -  
specjalista ds. pro�laktyki z Komendy Policji  
Powiatowej w Wieliczce spotkała się ze starszy-
mi uczniami naszej szkoły. Przypomniała o pra- 
wach i obowiązkach oraz odpowiedzialności 
karnej nieletnich. Szeroko omówiła  problemy 
związane z cyberprzemocą i sposobami radze-
nia sobie z nią. 
• Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej zrealizowane dzięki p. Paulinie 
Chudeckiej - pielęgniarce szkolnej, które dały 
uczniom możliwość  wykazania się posiadaną 
wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz poszerzenia wiedzy 
dotyczącej właściwych zachowań w sytuacjach 
zagrożenia.
• Klasy  1-3  Szkoły  Podstawowej  wzięły  udział
w Marszu Odblaskowego ulicami Targowiska. 
Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe rozda-
wały zrobione przez siebie znaczki odblaskowe 
przechodniom, rowerzystom oraz kierowcom 
samochodów. Głównym celem Marszu było 
przypomnienie społeczności lokalnej o obo- 
wiązku noszenia elementów odblaskowych. 
Dzieci natomiast odbyły praktyczną lekcję 
przekonywania o słuszności podejmowanych 
działań.
• Akcja „bezpieczny rower” polegała na przeglą-
dzie sprawności rowerów, którymi dzieci dojeż-
dżają do szkoły. Jej celem było zwrócenie uwagi 
na podstawowe wyposażenie rowerów w świat- 
ła oraz dzwonek. Oznaczone zostały rowery 
sprawne   i   te,   które   wymagają   doposażenia
w odpowiednie elementy odblaskowe naklejo-
ne na rower.
• W ramach zajęć technicznych uczniowie klasy 
czwartej  zrealizowali cykl zajęć tematycznych 
dotyczących jazdy na rowerze. 24 października,  
podczas zajęć wychowania �zycznego,  ucznio-
wie w sposób praktyczny sprawdzili swoje 
umiejętności dotyczące jazdy na rowerze.
• Dzieci klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Targowi-
sku wzięły udział w  konkursie plastycznym 
ogłoszonym przez Gazetę Krakowską.  Zada-
niem uczestników było wykonanie ilustracji do 
książki Anny Machacz  „Psotni rycerze” dołączo-
nej do gazety. Uczniowie klasy 2a zostali wyróż-
nieni w kategorii najlepsza klasa. 4 listopada 
wzięli udział w uroczystym rozdaniu nagród, 
które odbyło się w Muzeum Lotnictwa  w Krako-
wie.
• Zorganizowano szkolne konkursy na:
- oryginalny znaczek odblaskowy,
- najbardziej odblaskową klasę 2016,
- klasowego lidera wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.
• W dniu 27 października 2016 roku podczas 
szkolnego apelu "Bezpieczni, bo widoczni",  
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim- 
nazjum spotkali się w celu podsumowania 
działań promujących bezpieczeństwo. Raz jesz- 
cze przypomniano uczniom, dlaczego tak ważna,

Tradycją jest, iż w pierwszych miesiącach 
nauki szkolnej  szczególny akcent kładziemy 
na działania na rzecz bezpieczeństwa.

Udział w konkursie "Odblaskowa Szkoła", 
którego głównym celem jest podnoszenie  
świadomości uczniów, rodziców i społeczno-
ści lokalnej w kwestii dbania o bezpieczeń-
stwo podczas drogi do szkoły, jest okazją do 
realizacji działań, które podjęliśmy również
w tym roku.

Zrealizowane działania:
• Wykonanie   kilkunastu   gazetek   ściennych
w klasach i na korytarzach szkolnych informują-
cych o bezpieczeństwie.

Odblaskowa Szkoła 2016

Podsumowanie działań zre-
alizowanych na rzecz bez-
pieczeństwa w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku

a w naszej szkole priorytetowo traktowana jest 
dbałość o noszenie kamizelek odblaskowych.

Podczas apelu wręczono również nagrody i wy- 
różnienia zwycięskim uczniom oraz klasom.

Zachęcamy wszystkich  małych i dorosłych, aby 
zakładali kamizelki lub elementy odblaskowe.  
Od nich często zależy nasze życie!

W nowym roku szkolnym 2016/2017 przed-
szkole w Grodkowicach wzięło udział w pro- 
�laktyczno – edukacyjnej akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”.

W ramach tej ogólnopolskiej akcji, gościliśmy 
policjantów z komisariatu w Niepołomicach, 
którzy przedstawili przedszkolakom podstawo-
we zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Przekazywane dzieciom wiadomości 
poparte były konkretami – atrybutami policjan-
tów, które wzbudziły zachwyt nie tylko wśród 
chłopców. Na zakończenie spotkania, przed-
szkolaki mogły zasiąść za kierownicą radiowozu 
oraz poczuć się jak złodzieje przebywający za 
kratami.

Serdecznie dziękujemy Panom policjantom za 
przybycie i zaangażowanie w edukowaniu 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Justyna Trzaskalska

Wizyta Policjantów
w Grodkowickim

Przedszkolu

Na początku października uczniowie z Grod- 
kowic gościli panią Paulinę Chudecką, która 
jest ich ulubioną panią pielęgniarką.

Mimo,  iż  przyjeżdża  do  nas  często  dopytać
o stan naszego zdrowia, tym razem przyjechała 
z interesującą lekcją, dotyczącą udzielania 
pierwszej pomocy. Mogliśmy się dowiedzieć jak 
reagować w nagłych, niespodziewanych wy- 
padkach. Otrzymaliśmy informacje co robić gdy 
z nosa leje się krew, ukąsi nas owad czy złamie-
my rękę. Nie zabrakło też informacji o tym, jak 
zachować się gdy jesteśmy świadkami wypad-
ku lub jak wezwać pogotowie. Prelekcja była 
bardzo ciekawa i zapewne wielu z nas już wie 
jak reagować gdy inni potrzebują pomocy. 

Katarzyna Mazur

Warsztaty „Pierwsza Pomoc”
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Na początku października grupa Wolontariu-
szy z Grodkowic ruszyła w poszukiwaniu 
kasztanów i żołędzi w ramach akcji „Pomóż-
my zwierzętom przetrwać zimę”.

Uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariuszy 
wybrali się do pobliskiego parku. Wyprawa ta, 
była nie tylko lekcją przyrody, ale także 
matematyki,   ponieważ   musieliśmy   zważyć
i obliczyć ile udało się zgromadzić zapasów dla 
zwierząt podczas jednej wyprawy. Od razu po 
zakończeniu naszych działań postanowiliśmy 
zważyć „dary jesieni”. Okazało się, że w krótkim 
czasie zebraliśmy aż 11 kg!  Kasztany są poży- 
wieniem dla wielu gatunków zwierząt. Mogą 
zjadać je daniele, sarny, jelenie czy łosie. 
Również dziki nie pogardzą takim pożywie-
niem. Kasztany zbierają także wiewiórki, które 
robią z nich zimowe zapasy.
 
Katarzyna Mazur 

Wolontariusze gromadzą 
zapasy!

4 października, Przedszkolaki z Grodkowic 
udały się na wycieczkę do Teatru Współcze-
snego w Krakowie, aby obejrzeć inscenizację 
pod tytułem „Przygody Koziołka Matołka”. 
Losy tytułowego bohatera, opisane w historyj-
kach obrazkowych przez Kornela Makuszyń-
skiego i Mariana Walentynowicza, zostały 
ujęte w zabawnej komedii przygodowej.

Ulubieniec dzieci, łatwowierny Koziołek 
Matołek, wyrusza do Pacanowa, gdzie, jak sądzi, 
podkuwa się kozy. Po drodze przeżywa wiele 
niesamowitych przygód, spotykając bajkowe 
postaci, takie jak: Agent Kruk, Lisek Chytrusek, 
Czerwony Kapturek i Wilk, Kopciuszek i Książę, 
Królewna Śnieżka, a także urocza Kózka, które 
pomogły Koziołkowi rozwikłać rozmaite proble-
my, a także poznać wartość przyjaźni. „Przygody 
Koziołka Matołka” to niezwykle dowcipna 
inscenizacja ze starannie przygotowaną sceno-
gra�ą, kunsztownymi maskami i rytmicznymi 
piosenkami. Wszystko to sprawiło, iż mogliśmy 
przenieść się w bajkowy świat, który bawił nas
i   pouczał.   Po   spektaklu   wzięliśmy   udział
w warsztatach artystycznych podczas których 
dzieci zdobyły wiadomości o technicznych 
aspektach przedstawień, a także mogły wcielić 
się w rolę aktorów przebywając na scenie i no- 
sząc maski. Nasze Przedszkolaki to urodzeni 
aktorzy! Wycieczka do Teatru Współczesnego 
była dla każdego Przedszkolaka niezwykłym 
przeżyciem emocjonalnym. Z pewnością jesz- 
cze tam powrócimy.

Justyna Trzaskalska

O  tym  jak  ważne  dla  naszego  organizmu
i zdrowia jest spożywanie owoców wiedzą 
przedszkolaki z Dąbrowy.

7 października w piątek w naszym przedszkolu 
dzieci miały okazję porównywać wielkość, kolor 
i kształt przyniesionych do przedszkola 
owoców.  Dzięki  temu  wzbogaciły  swój  język
o wiele nowych określeń. Mogły także pochwa-
lić się wiedzą na  temat ich nazw, miejsc wystę-
powania i walorów zdrowotnych. Mając tak 
kolorowy i pyszny materiał nie mogliśmy 
pozwolić, aby się zmarnował. Postanowiliśmy 
zrobić z nich szaszłyki, bo dzięki temu każde 
dziecko miało możliwość samodzielnego 
wyboru owoców, które najbardziej lubi. Czy 
nam smakowały? To chyba można zauważyć 
oglądając nasze uśmiechnięte buzie. Musimy 
pamiętać, że warzywa i owoce w diecie dzieci 
każdego dnia są konieczne. Podając je codzien-
nie,   troszczymy   się   o   ich   zdrowie   także
w przyszłości. Ważne jest ukształtowanie prawi-
dłowych nawyków żywieniowych już od 
najmłodszych lat. To czego dzieci nauczą się
w domu, w przedszkolu stanie się ich 
nawykiem w życiu dorosłym i będzie korzystnie 
wpływało na ich zdrowie.

Krystyna Dybczak 

Pyszne i zdrowe „szaszłyki 
owocowe”

Wizyta Przedszkolaków
w Teatrze Współczesnym

w Krakowie

9 listopada odbyła się "żywa" lekcja przyrody. 
Uczniowie szkoły w Grodkowicach mieli 
okazję zobaczyć okazy płazów i dowiedzieć 
się wielu ciekawych szczegółów o ich środowi-
sku życia, odżywianiu, sposobach unikania 
drapieżników i rozmnażaniu.

Dzięki pokazowi, dzieci dowiedziały się, że do 
płazów zaliczamy żaby, ropuchy, kumaki i sala- 
mandry. Nauczyły się rozpoznawać płazy 
ogoniaste i bezogonowe. Wszystkie płazy 
budziły duże zainteresowanie, ale największą 
sympatię    wzbudziła    salamandra    plamista,
o wdzięcznym imieniu "Tadeusz", którą chętni 
uczniowie mogli nawet pogłaskać. Dużym 
atutem prelekcji był sposób jej prowadzenia, 
ponieważ  opiekun  zwierząt  bardzo  ciekawie
i zabawnie opowiadał o swoich podopiecznych. 
Uczniowie nie tylko dobrze się bawili, ale także 
zdobyli sporą dawkę wiedzy. 

Helena Rzeszowska

Żywa lekcja przyrody

30 września w szkole w Grodkowicach obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Na każdej przerwie, w sali matematycznej 
uczniowie z całej szkoły - od pierwszaka do 
starszaka - mieli okazję sprawdzić swój poziom 
umiejętności tabliczki mnożenia. Jak się okaza-
ło - nie taki diabeł straszny jak go malują. 
Uczniowie z ogromną chęcią rozwiązywali 
ćwiczenie interaktywne: "Głodne pingwiny", 
"Kotwica pod tablicą", "Kalkulator", przygotowa-
ne w ciekawej formie, z wykorzystaniem 
najnowszych technologii.

Joanna Łysek

Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia

24.10.2016 r. w przedszkolu w Szarowie 
odbyła się miła uroczystość: „Pasowanie na 
przedszkolaka”.

Była ona dużym przeżyciem zarówno dla 
najmłodszych przedszkolaków jak i zaproszo-
nych rodziców. Maluszki bardzo przejęte rozpo-
częły uroczystość swoim pierwszym publicz-
nym występem. Programy artystyczne przed-
stawiły   również   pozostałe   grupy:   średniaki
i starszaki. Były wiersze, piosenki, pląsy. Na 
koniec mali „kandydaci” do pasowania wspólnie 
z nauczycielem wypowiedzieli „przysięgę 
przedszkolaka”. Po tym nastąpiło uroczyste 
pasowanie przez Panią Dyrektor. Maluszki 
otrzymały pamiątkowy medal. Dla wszystkich 
przedszkolaków były drobne upominki.

Anna Bryndza

Pasowanie na szarowskie-
go przedszkolaka
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POSTANOWIŁAM I ZROBIŁAM, SCHUDŁAM 14 KG!
KOLEJNY SUKCES CENTRUM DIETETYCZNEGO NATURHOUSE W BOCHNI

Pani Renata - wulkan energii- schudła z pomocą naszego Dietetyka 14 kg. Wytrwała do końca, nie poddała się po drodze mimo, że w niektórych 
momentach było ciężko. 

Metamorfoza Pani Renaty
Brak aktywności �zycznej, siedzący tryb życia, niezdrowe jedzenie, brak regularności, zbędne kilogramy po ciąży, czy może problemy zdrowotne? 
Przyczyn jest wiele, ale rozwiązanie może być prostsze niż myślisz. Jeśli nie wierzysz, że Ci się uda daj sobie chociaż szansę. Przeczytaj jak udało się Pani 
Renacie i uwierz, że Ty też dasz radę.

Przedstawiamy metamorfozę Pani Renaty,  która z naszą pomocą schudła 14 kilogramów w ciągu 5 miesięcy*! Dzięki przestrzeganiu diety, cotygodnio-
wym wizytom u dietetyka, a także stosowaniu odpowiednio dobranej suplementacji Pani Renata osiągnęła swój wymarzony cel i może pochwalić się 
efektem ponieważ już pół roku utrzymuję stałą masę ciała.

Poniżej przedstawiamy krótki wywiad z Panią Renatą.

D: Co skłoniło Panią do podjęcia kuracji odchudzającej w Centrum Dietetycznym Naturhouse w Bochni?
R: Żywa reklama w postaci moich koleżanek z pracy z Krakowa, które wtedy kiedy podjęłam decyzję były już na prawie rocznej kuracji.
D: Czy podejmowała Pani wcześniej próby odchudzania? 
R: Tak dwie – kopenhadzką i z zastosowanie syropu klonowego.
D: Co było największym Pani zaskoczeniem podczas stosowania diety?
R: że tak często muszę jeść, że to co jem jest takie smaczne i że jest tego tak dużo. W czasie kuracji odkryłam mnóstwo nowych smaków, a przepisy były dziecinnie 
proste.
D: Czy jest Pani zadowolona z osiągniętych wyników i efektów?
R: Oczywiście. Zakładałam na początku 10 kg, ale Pani Dietetyk powiedziała, że to „mało ambitne” i że spokojnie możemy spróbować osiągnąć wagę zdrową 
14kg mniej! I udało się bez problemu.
D: Jak układała się Pani współpraca z dietetykiem? 
R: Super! Pani Ania jest równie wymagająca jak i profesjonalna. Poza tym, jako kobieta sama w sobie jest „chodzącą reklamą Naturhouse”. To wzbudzało i wzbu- 
dza we mnie nadal pewnego rodzaju poczucie zazdrości potęgując jeszcze determinację do osiągnięcia celu. 
D: Co poradziłaby Pani innym osobom, które wahają się czy rozpocząć odchudzanie z Naturhouse w Bochni?
R: Musicie spróbować! Ważna jest przede wszystkim „DOBRA ORGANIZACJA”, zaufanie wobec Waszej Dietetyczki, determinacja do osiągnięcia celu i dotrwanie 
do końca kuracji bo tylko przejście całego procesu daje trwały efekt. 

Współpraca z Panią Renatą była prawdziwą przyjemnością. Nasza klientka była zdyscyplinowana, cały czas sumiennie realizowała założenia diety. To 
właśnie jej upór i wytrwałość w dążeniu do celu pozwolił osiągną ogromny sukces. W codziennej pracy sukcesy moich klientów, to jak obserwuje ich 
przemiany i widzę radość po każdym zgubionym kilogramie, 
daje mi dużo pozytywnej energii i motywacji – mówi dietetyk 
Anna Wiśniewska - Strzałka.

*Zaprezentowane rezultaty są wynikami indywidualnymi. 
Osiągnięcie takich samych wyników przez każdą osobę nie jest 
gwarantowane. 

Naturhouse Bochnia
ul. Trudna 16
tel: 692-09-09-51

REKLAMA

Pani Renata przed rozpoczęciem kuracji Pani Renata po zakończonej kuracji
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