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Program „Dobry Start 300 dla ucznia”

Od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy rządowy program „Dobry Start” 
- 300 zł, czyli jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów roz-
poczynających rok szkolny.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynają-
ce rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz reali-
zujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub w przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub 
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o wypłatę składa się:
• online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektroniczną,
• w wersji papierowej w następujących miejscach:
- w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Informujemy, że wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek drogą 
elektroniczną lub wnioskodawcy, którzy podali adres e-mail w tra-
dycyjnym wniosku papierowym, zostaną poinformowani o przy-
znaniu świadczenia na podaną skrzynkę. 

PROSIMY O NIEODPOWIADANIE NA PRZESŁANĄ WIADOMOŚĆ - zmi-
nimalizuje to ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod 
instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

GOPS w Kłaju 

Stowarzyszenie LGD 
Powiatu Wielickiego podsumowuje 

pierwsze półrocze 2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickie-
go w  kolejnym roku realizacji Strategii Rozwoju Lokalne-
go kierowanej przez społeczność, która obejmuje lata 2014-2020 
przeprowadziło dwa nabory na kwotę 850 000 złotych dla osób 

Nowy okres świadczeniowy 
w 500+, świadczeniach 

rodzinnych i świadczeniach 
z funduszu alimentacyjnego

Przypominamy, że od początku sierpnia wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego, świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+” 
oraz nowego świadczenia na wyprawkę dla uczniów „Dobry 
Start” przyjmowane są przez pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej również w formie papierowej. Wcześniej, bo już od 
1 lipca można je było składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Tradycyjne (papierowe) wnioski można składać zarówno w Sek-
cji Świadczeń Rodzinnych (II piętro budynku „B”) jak i u pozostałych 
pracowników GOPS, czyli na parterze budynku. Wnioski moż-
na przekazywać również drogą pocztową. Równolegle kontynuuje-
my nabór wniosków drogą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich 
do korzystania z tej właśnie formy kontaktu z naszym urzędem, 
gdyż załatwienie sprawy drogą elektroniczną znacznie oszczę-
dza Państwa czas i wpływa na szybsze rozpatrywanie spraw.

Jak już informowaliśmy w poprzednich latach wnioski drogą 
elektroniczną składać można za pośrednictwem portalu empatia.
mrpips.gov.pl oraz przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej. 
Wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” 
dodatkowo można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS.

Należy pamiętać, że prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest 
ustalane tylko na dany okres świadczeniowy. W przypadku progra-
mu „Rodzina 500+” jest to okres jednego roku i trwa od 1 paździer-
nika danego roku do 30 września kolejnego roku. 

Każdy zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje 

konieczność złożenia nowego wniosku. Podobne zasady obowią-
zują w odniesieniu do innych form wsparcia dla rodzin tj. zasił-
ku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Nie złożenie wniosku o konkretne 
świadczenie w obowiązującym terminie może prowadzić do znacz-
nych strat finansowych dla rodziny, gdyż obowiązującego termi-
nu naboru wniosków nie da się przywrócić.

Ważne terminy!

W przypadku świadczenia szkolnego „Dobry start” wniosek należy 
złożyć najpóźniej do 30 listopada. Jeśli wniosek zostanie złożony 
w lipcu lub sierpniu to świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 
do końca września. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie 
to będzie on rozpatrzony i wypłacony w terminie 2 miesiące od 
jego złożenia.

W programie „Rodzina 500plus” obowiązuje zasada, że jeśli wnio-
sek na nawy okres świadczeniowy zostanie złożony w lipcu lub 
sierpniu danego roku to świadczenie zostanie wypłacone do koń-
ca października tego roku, czyli zachowana będzie ciągłość wypłat 
świadczeń. Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, wtedy 
świadczenie zostanie wypłacone do końca listopada, z wyrówna-
niem za październik. W przypadku wniosków złożonych w paź-
dzierniku - wypłata następuje do końca grudnia z wyrównaniem 
za październik i listopad. Jak widać niedopilnowanie terminu skła-
dania wniosków może doprowadzić do tarapatów finansowych, 
szczególnie rodziny, które z pomocą tych świadczeń regulują ter-
minowe zobowiązania finansowe np. raty za komputer zakupiony 
dziecku.

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń 
rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji), i wyniosą 
odpowiednio:

• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł), 
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł),
• zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe upraw-
niające do otrzymania wsparcia na razie pozostają bez zmian.

Katarzyna Szeląg

Jak trafić pod skrzydła TeleAnioła?

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesa-
modzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług 
wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komuni-
kacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe 
bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Więcej informacji:  https://www.malopolska.pl/teleaniol oraz

h t t p s : / / w w w. m a l o p o l s k a . p l / a k t u a l n o s c i / z d r o w i e /
jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

W każdej informacji prosimy o odesłanie do strony projektu: www.
malopolska.pl/teleaniol<http://www.malopolska.pl/teleaniol> 
oraz podanie danych kontaktowych do Biura Projektu Małopol-
ski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego ul. Lubelska 23, 30-003 Kra-
ków pokój nr 1, parter, tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Z dopiskiem formularze zgłoszeniowe do projektu  małopolski Tele-
-Anioł  wydawane  oraz składane są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kłaju od dnia 21 sierpnia w każdy wtorek w godzinach 
pełnionego dyżuru dla seniorów tj.od 15.00-17.00. osoba do kon-
taktu oraz pomocy w wypełnieniu formularza - Kamila Bączkow-
ska tel:. 12 284-15-66.

chcących podjąć działalność gospodarczą. LGD przeprowadzi-
ło również dwa nabory grantowe – pierwszy na zadania z zakre-
su zachowania dziedzictwa lokalnego z pulą środków 210 000 zł 
i drugi na sumę 180 000 zł na zadania, w ramach których promuje 
się wzmocnienie kapitału społecznego. W drugiej połowie bieżą-
cego roku LGD planuje kolejne nabory wniosków.

Aktualny i obowiązujący harmonogram naborów można znaleźć 
na stronie internetowej: www.lgdpowiatwielicki.eu, tam rówież 
publikowane są ogłoszenia o danym naborze z pełnym kompletem 
wymaganych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że harmo-
nogram ten jest okresowo poddawany aktualizacji polegającej 
na zmianie terminów danych naborów wniosków z dokładnością 
do półrocza. O swoich planach LGD informuje mieszkańców na bie-
żąco poprzez profil www.fb.com/lgdpowiatwielicki.
 
Zachęcamy wszystkich do polubienia i obserwowania.

„Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz”

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy 
i serdecznymi myślami, przesłali kondolencje 

oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebo-
wych naszego Taty

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, 
wdzięczność oraz szacunek.

Aneta i Renata Gądek
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Zjazd absolwentów

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Kła-

ju serdecznie zapraszają Absolwentów urodzonych w roku 1961 

i 1962 oraz innym, którzy ukończyli naukę w Szkole Podstawowej 

w Kłaju w latach 1976 i 1977 na ZJAZD ABSOLWENTÓW, który 

odbędzie się 22 września 2018 roku. 

Pragniesz ożywić wspomnienia i spotkać się ze znajomymi ze 

szkolnych lat? Koniecznie powiadom o planowanym zjeździe ab-

solwentów, wszystkie koleżanki i kolegów! 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

- Szkoła Podstawowa w Kłaju (32-015 Kłaj 361)

- telefonicznie (12 284 11 76)

- e-mailowo(spklaj@poczta.onet.pl) 

Serdecznie zapraszamy!

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomi-

ło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klu-

bow-dzieciecych , mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie 

służące rodzicom w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych 

żłobków i klubów dziecięcych.

Na ww. mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub 

klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytu-

cji, w tym: dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny 

otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, 

informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, 

liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Rower Pomaga

Celem akcji Rower Pomaga jest promocja jazdy na rowerze, za-
chęcanie do dbania o zdrowie i środowisko. Za kilometry wspól-
nie przejechane w ramach akcji dzieci z gminy Kłaj otrzymują 
wymarzone rowery. Za każde wspólnie przejechane 100 000 km 
dzieciaki otrzymają wymarzony rower.

JAK TO DZIAŁA?

Jeździsz na rowerze, dbasz o zdrowie, chronisz środowisko. 
Wpisz przejechane kilometry na rowerpomaga.pl wybierając cel 
szczegółowy: „Jeżdżę dla dzieci z Gminy Kłaj”. Twój wynik zostanie 
dodany do specjalnego licznika kilometrów wraz z wynikami innych 
rowerzystów. Czym więcej wspólnie przejedziemy kilometrów, 
tym więcej potrzebujących dzieci otrzyma nowe rowery. Dodatko-
wo można dołączyć do naszej rywalizacji na endomondo.

Do akcji można zgłaszać trasy rowerowe, które spełniają następu-
jące kryteria:

• Zostały przejechane w 2018 roku

• Znajdują się na terenie Polski

• Długość trasy nie przekracza 300 kilometrów. W przypadku dłuż-
szych tras bardzo prosimy o kontakt w celu ich weryfikacji.

Trasy, które nie spełniają powyższych kryteriów mogą zostać 
przez organizatora usunięte z licznika kilometrów.

Wszystkie pozostałe informacje są na stronie: www.rowerpomaga.pl

Z „Małopolskich boisk” powstaje 
nowa inwestycja 

Przy szkole podstawowej w Targowisku budowane jest nowe 
boisko. Bezpieczna nawierzchnia, piłkochwyty, sportowe 
wyposażenie, mała architektura, oświetlenie i ogrodzenie – 
to elementy inwestycji realizowanej przez gminę Kłaj w ramach 
programu „Małopolskie boiska”. 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka na wykona-
nie tego zadania udało się pozyskać datację z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego w wysokości: 194 542 złotych. Zmodernizowane 
boisko będzie dostępne dla dzieci i młodzieży już we wrześniu. 

Oliwia Bieda

Plac przy remizie OSP Szarów –  
placem budowy 

Długo wyczekiwany remont remizy OSP w Szarowie już się 

rozpoczął. Obiekt należący straży nie tylko przejdzie remont, 

ale i zostanie rozbudowany. Według wstępnego harmonogra-

mu prac, inwestycja ma być oddana do użytku w pierwszym 

kwartale 2019 roku. 

Fot. OSP Szarów

Po generalnym remoncie na paterze remizy znajdować będą się 

takie pomieszczenia jak: wiatrołap, klatka schodowa, szatnia, przed-

sionek, prysznic, wc, pomieszczenie na środki czystości oraz garaż 

3 stanowiskowy dla samochodów straży pożarnej. Zachowane zo-

staną istniejące schody na piętro w wieży. Na piętrze natomiast po-

wstaną: korytarz, kotłownia, wc, przedsionek, prysznic, archiwum, 

dyżurka, pomieszczenie komendanta, pomieszczenie socjalne 

oraz sala szkoleniowa. Po zakończeniu wszelkich prac, Szarowscy 

strażacy będą mogli korzystać łącznie z 388,03 m kw. powierzch-

ni użytkowej.

Na część prac Gmina Kłaj otrzymała dotację z Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mało-

polskie Remizy 2018” w wysokości 41.560,00 złotych.

Oliwia Bieda

„Dofinansowanie na wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

w Gminie Kłaj”

Projekt instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powstanie w naszej gminie. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego ogłosił właśnie listę projektów ocenio-
nych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwięk-
szenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddzia-
łania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W gronie czterech projektów wybranych do dofinansowania, 
znalazł się również projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej 

Dobry czas dla funduszy

Gmina Kłaj, zajęła wysokie miejsce w raporcie pn. „Fundusze 

Europejskie w Małopolsce 2018 roku”. Publikacja Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Małopolskiego jest informacją 

na temat wykorzystania środków europejskich w województwie 

małopolskim. 

Z danych statystycznych wynika, że nasza gmina w perspektywie 

programowo finansowanej UE 2014-2020 zrealizowała aż 15 pro-

jektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i In-

nowacyjnych o wartości 39,8 mln złotych. Na te zadania udało nam 

się pozyskać aż 19,5 mln złotych co w przeliczeniu na mieszkań-

ca wynosi 3746 złote. Wartość projektów finansowanych z Regio-

nalnego Programu  Obszarów Wiejskich oszacowano na 0,3 mln 

złotych.
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energii Małopolski”. Łączna wartość projektu, którego liderem jest 
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, to prawie ponad 110 
milionów złotych. Za tę kwotę możliwe będzie dofinansowanie bu-
dowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii takich 
jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz napowietrzne 
pompy ciepła. To rekordowe dofinansowanie, największe z wszyst-
kich wybranych projektów – podkreśla Adam Flaga, prezes Sto-
warzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, lidera projektu. – „Sukces 
jest tym większy, że w ramach konkursu złożone zostało aż 57 
wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 335 
milionów złotych” – dodaje.

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” reali-
zowany będzie w 35 gminach województwa małopolskiego. 

Wartość dofinansowania dla Gminy Kłaj w tym projekcie została za-
wnioskowana na poziomie blisko 700 tysięcy złotych.

Wojciech Liszkowski

Już wkrótce Kłaj zyska Centrum 
Kultury i miejsca rekreacji 

Gminne Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia i przepiękne 
centrum wsi - tak za niewiele ponad 2 lata zmieni się Kłaj - wszyst-
ko dzięki środkom z Unii Europejskiej. Umowę na dofinansowanie 
projektu rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego podpisali 6 sierpnia wicemarszałek wo-
jewództwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Wójt gminy Kłaj, 
Zbigniew Strączek.

 

Nowoczesne Centrum Kultury 

- Cieszę się, że już za niewiele ponad 2 lata mieszkańcy gminy Kłaj zyskają 
nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki ponad 2,6 mln 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
uda się gruntownie przebudować stary budynek ośrodka zdrowia i stworzyć 
nowoczesną w pełni wyposażoną placówkę kulturalną z której będą mogli ko-
rzystać wszyscy, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osoby starsze - mówił 
podczas podpisania umów wicemarszałek Województwa Małopolskiego, 
Wojciech Kozak.

Choć gabarytowo budynek nie zmieni swojej wielkości zdecydowanie 
zwiększy się jego powierzchnia użytkowa. Wszystko przez zaadaptowanie 
poddasza, możliwe po podniesieniu i ocieplenie dachu. Projekt został 
przygotowany w taki sposób, by obiekt został dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, także tych, które poruszają się na wóz-
kach inwalidzkich. Zaplanowano budowę podjazdów, wstawienie windy, 
wzmocnienie stropów oraz wymianę wyposażenia i stolarki okiennej. 

W nowoczesnym centrum znajdą się m.in.: specjalna scena mobilna, 
profesjonalne oświetlenie estradowe, ścianka wspinaczkowa, monitor 
interaktywny oraz pomieszczenia do ćwiczeń, w tym urządzenia, drabin-
ki i drążki umożliwiające prowadzenie zajęć baletowych. Projektanci za-
dbali także o to, by budynek był ekologiczny, dlatego na dachu zostaną 
zamontowane panele fotowoltaiczne, które wytworzą prąd na potrzeby 
placówki. Wszystko będzie gotowe pod koniec 2019 r.

Centrum Kłaja w nowej odsłonie 

To nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Kłaj. Unijne 
dofinansowanie pozwoli także upiększyć centrum wsi. W ramach pro-
jektu powstanie zadaszona letnia scena z zapleczem, gdzie w przyszło-
ści będą odbywać się koncerty i różnego rodzaju imprezy. Gruntownie 
przebudowane zostaną także istniejące od lat 60-tych budynki sanitarne 
i wiata przystanku. Dzieci z pewnością ucieszy renowacja zabytkowe-
go tramwaju użytkowanego sezonowo. Zmienią się także nasadzenia, przy-
będzie kwiatów, ciekawe wykorzystanych pergoli, krzewów i lamp. 
Aktywni nadmiar energii będą mogli spożytkować na otwartej siłowni, 
a zwolennicy spokojniejszej formy relaksu odpoczną na leżakach i w spe-
cjalnych altankach, do których będzie można przyjechać np. na rowerze, 
bowiem obok staną stojaki rowerowe. Renowacja centrum zakończy się 
w 2020 roku. Łącznie obydwa projekty będą kosztować ponad 5 mln zł.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 

Podczas poniedziałkowego spotkania wicemarszałek Wojciech Kozak 
przekazał także umowy w wysokości ponad 41 tys. zł oraz 25 tys. zł na do-
finansowanie przebudowy dwukondygnacyjnego budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szarowie oraz zakupu sprzętu ratowniczego dla straża-
ków. Wsparcie było możliwe w ramach programu Małopolskie Remizy 2018 
oraz Bezpieczna Małopolska 2018.

Rzecznik prasowy UMWM

Postęp prac

MOR w Kłaju MOR w Targowisku
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Kapliczki w naprawie 
15 sierpnia po Mszy Świętej w Kaplicy Cmentarnej w Kłaju poświęco-
na została pierwsza odrestaurowana kapliczka. Poświecenia odnowionej 
kapliczki dokonał Ksiądz Proboszcz Kłajowskiej Parafii – Kanonik Kazi-
mierz Budek wraz z Wikarym Mirosławem Gurdkiem. Stało się to możli-
we dzięki Staraniom Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka. 

Do końca października wyremontowane zostaną również: 

- Kapliczka Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach - Kapliczka  Matki Boskiej Różańcowej i Św. 
Jana Nepomucena w Kłaju

Boisko przy Szkole w Brzeziu

Budynek PKP w Kłaju

Budynek socjalny LKS "Startu" w Brzeziu

- Kapliczka  Matki Boskiej Niepokalane 
Poczęcie w Targowisku

- Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej w Szarowie - Kapliczka Św. Floriana w Brzeziu
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20 urodziny Dni Szarowa

Ostatni weekend czerwca stał się jedną, wielką imprezą urodzinową. To właśnie 23 i 24 czerwca przy hali sportowej w Szarowie odbyły 
się Jubileuszowe XX Dni Szarowa.

Świętowanie rozpoczęto blokiem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży. Gry i zabawy sportowe, pokaz sprzętu strażackiego oraz instruktaż 
umiejętności jakie posiadają lokalni karatecy z Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego sprawiały, że dzieciaki nie mogły wyjść z podziwu. 
Na tym jednak nie ostały się atrakcje przygotowane przez niezastąpioną grupę organizatorów - druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szarowie. Muzyczne widowisko zapewniła gwiazda wieczoru zespół –ShanteL. Publika spragniona więcej hitów disco polo takich jak: 
„A ty daj”, „Piękne oczy masz” czy „Bo jesteś naj” - głośno domagała się bisów. Natomiast do białego rana bawili zebranych: zespół Two - Way 
i Dj Super Impreza.

O zdrowie i błogosławieństwo dla mieszkańców szarowsko – dąbrowskiej parafii niedzielnym przedpołudniem modlił się Ksiądz Kanonik 
Adam Kozłowski. Tak co roku rozpoczyna się drugi dzień świętowania przez szarowian. Atrakcji na scenie oraz pod nią nie brakowa-
ło do późnych godzin wieczornych. Swój talent muzyczny i zdolności  intelektualne prezentowali uczniowie lokalnej szkoły podstawowej 
oraz szachiści z „Szachownicy”. Niezwykle gorąco zrobiło się o 19:00… bynajmn iej nie od ilości słońca, a za sprawą loterii fantowej. Najwię-
cej emocji budziło końcowe losowanie nagrody głównej, a był to nie małych rozmiarów nowoczesny telewizor.

Imprezą towarzyszącą obchodom Dni Szarowa było wydarzenie pt. „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji w Szarowie”, które 
dofinansował Powiat Wielicki. Jedną z wielu atrakcji były: wystawa staroci i dawnych sprzętów oraz stoiska regionalne. Folkowe brzmie-
nia i tradycyjne tańce, usłyszeć i zobaczyć można było podczas koncertu genialnej kapeli LajkFolk i nim impreza dobiegła końca, do tań-
ca na parkiet znów porwał wszystkich zespół Two-Way wraz z Super Imprezą.

Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szarów.

Impreza dofinansowana przez Powiat Wielicki oraz Gminę Kłaj.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które wsparciem finansowym lub rzeczowym, a także 
poświęconym czasem i pracą przyczyniły się do uświetnienia jubileuszowych XX Dni Szarowa. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja na-
szych celów i zamierzeń. To prawdziwy dowód na istnienie ludzi dobrej woli, na których zawsze można polegać.

„Dobro to jedyna inwestycja, 
która nigdy nie ponosi strat”.

Powyższe motto dedykujemy naszym sponsorom:

1. Powiat Wielicki

2. Urząd Gminy w Kłaju

3. Tomasz Stokłosa „Szarpol” - Usługi Budowlane, Szarów

4. Adam Dziadur - Piekarnia „Janek”, Szarów

5. Adam Dziadur - Sklep „GROSZEK”- Brzezie, Niepołomice

6. Sebastian Łysiak - Auto-Serwis, Szarów

7. Kółko Rolnicze Szarów

8. Jarosław Jastrzębski - Usługi Ślusarskie, Szarów

9. Sylwester Skoczek - Przewodniczący Rady Gminy Kłaj

10. Delikatesy „CENTRUM” w Kłaju

11. Monika, Grzegorz Kołton, Dąbrowa

12. Sklep „Bartek” – Szarów - Sieć sklepów „Pokusa”

13. Bogdan Gracz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Szarów

14. Sport Service - Gdów 657

15. Ks. Kanonik Adam Kozłowski

16. Eventserwis - Daniel Rajca, Grodkowice

17. Adam Kociołek - Radny Powiatu Wielickiego

18. Autokompleks – S. Sz. I. Hytroś - Blacharstwo, Lakiernictwo Samocho-

dowe, Dąbrowa

19. Renata, Grzegorz Jach - Ferma Drobiarska, Szarów

20. SPONTEX Polska - Kraków, ul. Józefińska 3

21. Zdzisław Prochwicz - Radny Powiatu Wielickiego

22. Elżbieta Baja - Radna Gminy Kłaj

23. Paweł, Mieczysław Orlik - Zakład Wodno – Kanalizacyjny, Szarów

24. Marta Orlik - Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Szarów

25. Anna  Jachymek - Restauracja-Hotel „AZALIA”, Szarów

26. Marek Lasoń - Firma Budowlano Remontowa „LASOŃ - BUD”, Szarów

27. Krzysztof Rusin - Instalacje Sanitarne, Szarów

28. Auto Centrum - Dorota Juszczyk, Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, 

Szarów

29. STOMATOLOGIA - Rutkowska  & Rutkowska, Dąbrowa

30. „PodobaMisie” - Ewelina Makowiecka-Sieńko, Niepołomice

31. Marzena, Bogdan Czyż

32. Stanisław Iwulski - Usługi, Transport, Roboty Ziemne, Szarów

33. Jadwiga i Piotr Skoczek

34. Artur Cieślik, Tomasz Talaga – „Konstrukta” Sp. z o.o.

35. Ewa Dziedzic - Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „EWA”, Szarów

36. Bistro „Frykas” - Zbigniew Buczek, Tomasz Wajda, Szarów

37. Roman Marosz - Radny Gminy Kłaj

38. Daniela Niemczura

39. Bezdotykowa Myjnia Samochodowa BKF Targowisko

40. Alicja Wojtowicz - Sołtys Szarowa

41. Artur Chudecki - P.H.U. „Art” Niepołomice

42. Krystyna Kmiecik

43. Kwiaciarnia „Maciejka” - Grzegorz Wcisło, Szarów

44. Salon Fryzjerski „WALDI” - Beata Walaszek, Szarów

45. Mariusz Łysek - Firma „Azalia”, Kłaj

46. PT INVEST - Tomasz Włodarz, Paweł Czajkowski, Szarów

47. Super – Impreza Szarów

48. Sylwia Gawlik

49. Dom Samopomocy w Brzeziu

50. Pizzeria „Mamma Mia” Targowisko

51. Wiktor Ryś

52. Hurtownia Elektryczna „Kabelek” Brzezie

53. Kowalski Krzysztof

54. Agnieszka, Mariusz Wróbel

55. Józef Zawadzki - „Mini- Delikatesy Targowisko

56. MPGO Kraków

57. KOM-WIT - Witold Jankowicz, Grodkowice

58. Grzegorz Kurdyś - Gospodarstwo Ogrodnicze „TRUSK”, Szarów

59. Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Groszek” - Wojciech Rajca, Kłaj

60. Krzysztof Hytroś - Prezes OSP Dąbrowa

61. ONE PRINT - Halina Wilusz - Punkt Ksero, Targowisko

62. MORE MUSIC - Piotr Grymek, Łysokanie

63. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Nik-Mar”, Szarów

64. Konsorcjum - Paweł Wojtaczka, Szarów

Szczególne podziękowania kierujemy do:

- p. Adama Dziadura za wielką hojność i uczynność,
- p. Bogusława Gracza za nieodpłatne przekazanie namiotu plenerowego,
- p. Feliksa Spicha i Stanisława Włodka za wystawę i prezentację eksponatów i staroci,
- p. Jadwidze Skoczek, Radnej Powiatu Wielickiego za pomysł, pomoc i cierpliwość przy realizacji zadania „Ocalić od zapomnienia”,
- Patrycji Rajtarskiej za ogromną pomoc przy wykonaniu fotorelacji naszego wydarzenia,

- Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu za użyczenie niezbędnego sprzętu.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie

fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska

fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska

fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska fot. Patrycja Rajtarska
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To już 35 lat
14 lipca w Domu Kultury w Gruszkach mieszkańcy, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, przeżywali obchody 35-lecia Sołectwa Gruszki. Najważniejszy-
mi osobami byli mieszkańcy, między którymi znajdowali się sołtysi i radni, a dokładniej mówiąc panie, ponieważ one głównie na swoich stanowi-
skach zabiegały o rozwój sołectwa, czyli „rządziły wsią” - jak zauważył w przemówieniu przewodniczący rady gminy Sylwester Skoczek.

Panie uhonorowano kwiatami i dodatkowo prezentami ufundowanymi przez radnego powiatu Romana Wcisło. Uroczystość uświetnili również radni po-
wiatu Jadwiga Skoczek, Zdzisław Prochwicz, radny Brzezia Andrzej Kuczko, sołtys Brzezia Krystyna Wyporek oraz pani Janina Pucharska ze Stowarzy-
szenia „Dobro Dziecka”. Uczestników obchodów czekało wiele atrakcji. Suto zastawione stoły, oczywiście nie mogło zabraknąć tortu, który tematycznie 
przypominał koszyk pełen gruszek, występy dzieci, przedstawienie historii Gruszek w oprawie archiwalnych zdjęć udostępnionych przez rodzinę Wła-
dysława Skrzyszowskiego. Były również zdjęcia sprzed pięciu lat, z poświęcenia odnowionej kapliczki, na zdjęciach widnieją osoby, których nie ma już 
w śród nas. Damian Bułat przygotował ulotkę, w której przedstawił bogatą historię Guszek. Sołectwo nie mogłoby istnieć gdyby nie twarde fundamenty 
jakim jest długa historia miejscowości. Już siedem tysięcy lat temu na miejscu dzisiejszej wsi Gruszki istniała pradawna osada. Mieszkali w niej ludzie 
zaliczani przez archeologów do „kultury ceramiki wstęgowej rytej”.

Przyjęcie było możliwe dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Kłaj. Wszystko to dla upamiętnienia działań z Lipca 1983 roku, gdyż jest to waż-
na data dla wsi Gruszki. Od tego momentu w dokumentach gminnych rozpoznawana jest jako samodzielne sołectwo. Przewodniczącym komitetu założy-
cielskiego został Mieczysław Nowak, według którego „trudną i niewdzięczną jest działalność samorządu, której według mego odczucia muszą decydować 
potrzeby ogółu, a nie osobiste korzyści, bowiem zawsze może dochodzić do różnych rozbieżności(…)”. Ten lokalny patriotyzm, który przyświecał działa-
czom sprzed 35 lat trwa do dnia dzisiejszego, gdyż w Gruszkach jest wielu ludzi, którym zależy na rozwoju naszego Sołectwa. Damian i Bartłomiej Bułat 
dbają o to aby nie zaginęła pamięć o lokalnej historii, w tym celu zrobili stronę internetową Gruszek, która mogła powstać dzięki przychylności wójta Zbi-
gniewa Strączka.

Wielkie podziękowania należą się pani Sołtys Monice Gaj, która przygotowała uroczystość, a także dzieci do występów jak również poświęca wiele cza-
su na działalność dla sołectwa i szkoły w Brzeziu do której chodzą dzieci z Gruszek. Wielkie podziękowania należą się także osobom z Rady Sołeckiej, 
czynnie zaangażowanych i poświęcających swój czas przygotowaniom do obchodów.

Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

II Piknik u Wójta

„Super impreza” – tak w  dwóch słowach podsumowano wydarzenie z 21 lipca, które miało miejsce w centrum Kłaja. Różnorodny program, mnó-
stwo darmowych atrakcji oraz pogoda wręcz wymarzona na imprezę plenerową, przyciągnęły na Piknik u Wójta tłumy uczestników. 

Sobotnie świętowanie rozpoczęto lekcją historii wraz z rycerzami z Grunwaldu w ramach projektu „Niepodległa – dawniej i dziś” realizowanego przy 
wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego. Swoich sił można było  spróbować w strzelaniu z łuku, rzucaniu oszczepem i podkową, czy walce oraz tańcu. 
(więcej na ten temat na str. 13). Na scenie swoim talentem muzycznym chwalili się laureaci Gminnego Festiwalu Piosenki „Kochamy Muzykę”. Natomiast  
swoje umiejętności taneczne prezentowały uczestniczki zajęć organizowanych przez Akademię Ruchu. 

Zastrzykiem pozytywnej energii i śmiechu niewątpliwie była II Sołtysiada. Po czterech przedstawicieli z każdej miejscowości z Gminy Kłaj ze swoim sołty-
sem na czele rywalizowało ze sobą o Puchar Wójta Gminy Kłaj. Okrzyki dopingu nie cichły podczas skakania na skakance w gumiakach, dojenia krowy, to-
czenia opony, robienia zakupów oraz zgadywania „co robi sołtys”. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym „za zwycięstwo” toast lampką szampana wzniósł 
Kłaj. 

Organizowany po raz drugi Piknik to całe mnóstwo emocji. Wzruszający koncert na scenie dał Gminnych Chór Gaudium, który już słynie z wyciskania łez. 
Mocne rockowe brzmienia w wykonaniu The Leszky  rozluźniło rzeszę nie tylko ich fanów. Prawdziwe szaleństwo miało miejsce pod sceną gdy pojawiła się 
gwiazda disco polo – Joker. Nie było chyba osoby, która nie znała „Zołzy”, „Aparatki” czy „Napadu na serce”. Zachwycającym supportem przed całonocną 
zabawą był pokaz ognia w wykonaniu impresariatu artystycznego Rondo. Natomiast pod nogę przez cała noc doskonale znane hity – te stare i te na czasie 
- grał lokalny zespół Blues Shoes. 

Impreza nie odbyłaby się gdyby nie wielkie serca sponsorów, a byli to: 

• Powiat Wielicki
• Województwo Małopolskie
• „Jamat” Przewierty Mateusz Jastrzębski, Brzezie
• Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe  Bau System Sp. z o.o.
• Dan – Stone Daniel Manowita, Targowisko 
• Stanisław Iwulski Usługi-Transport Roboty Ziemne i Różne w Budownic-
twie, Szarów
• Agnieszka Krakowska Zakład Fryzjerski, Kłaj
• Stanisław Hytroś Auto Kompleks Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe, 
Dąbrowa 
• Jerzy Siemdaj Firma Produkcyjno-Transportowa Siemdaj, Kłaj 
• Jerzy Łysek Zakład Cukierniczy, Kłaj 
• Przedsiębiorstwo „ColdMark” Marek Leśniowski, Kłaj 
• Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki – Jacek Banduła, Kraków,
• Budowa obiektów sportowych  oraz instalacji nawierzchni Eversport, 
Warszawa 

• Usługi Remontowo Budowalne – Piotr Kościółek, Dąbrowa 
• Roboty ziemne „Radex” – Radosław Rybka, Kłaj 
• Olatex International Sp. z o.o., Masłów
• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Kraków
• Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 
• Robert Kupski, Dom Projekt Sp. z o.o., Modlniczka 
• Andrzej Rapacz, Green Landing, Kraków
• F.H.U. „Adim”, Adam Kruszyna, Biskupice
• Michał Zając „Fiberway”, Niepołomice
• Anonimowy darczyńca

Patronat nad imprezą objął: Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz 

Słowa podziękowania płynów również do ekipy Gastropolu, Event Serwis, 
Agencji Ochrony VIP oraz Strażaków z OSP Kłaj za prace i zaangażowanie 
w organizację Pikniku. 

Oliwia Bieda

Widowisko plenerowe „Przez wieki ku niepodległości”

21 lipca zgromadzonym na placu w centrum Kłaja mieszkańcom Gminy i przebywającym w niej gościom ukazał się korowód historyczny rycerzy 
powracających z bitwy pod Grunwaldem. 34 chorągiew prowadził sam wielki, średniowieczny rycerz, marszałek Królestwa Polskiego, członek naj-
bardziej poufnej, przybocznej Rady Królewskiej Zbigniew z Brzezia.

Miłośnicy historii, średniowiecza i rekonstrukcji historycznych  mieli okazję zanurzenia się w klimat XV wiecznej Polski, realnie doświadczyć atmosfery 
czasów, kiedy to Zbigniew wracał do swojego kasztelu w Brzeziu.

Widowisko było żywym teatrem historii związanej z naszym regionem, niezwykłą formą edukacji, przybliżyło tamte realia – jak wyglądały średniowieczne 
stroje, zbroje, broń, turnieje, przedmioty użytkowe, namiot rycerski, obyczaje. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zmagania rycerzy podczas turnieju, 
pokazy tańców dworskich w strojach epoki, przymierzanie strojów, zwiedzanie namiotu rycerskiego, pokazy dawnych zawodów, warsztaty rzemiosł 
dawnych. Dla najmłodszych działała szkoła rycerska, w której odbywały się gry i zabawy plebejskie – nauka szermierki, zabawa „pijany miecz”, strzelanie 
z łuku historycznego i inne. Dzieci miały także okazję poznania i wypróbowania średniowiecznego sprzętu rycerskiego.

Niezwykłe widowisko miało miejsce tuż przed zachodem słońca. Była to inscenizacja bitwy – „napaść na kasztel Zbigniewa” w wykonaniu grupy rekon-
strukcyjnej „Kompania Gryfitów”.

Było to bardzo udane spotkanie z historią, dopisała także pogoda. Zainteresowanie widzów świadczyło o potrzebie organizowania podobnych imprez.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Krystyna Gierat

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Święto Targowiska i Prezes SRWT 
Doświadczenie w organizacji imprez plenerowych to klucz do sukcesu. Wiedzą o tym członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko wraz z Radą 
Sołecką i Sołtysem, którzy to od wielu lat wspólnie zajmują się planowaniem święta Targowiska. Nagrodą za ich ciężką pracę i miesiące przygotowań 
jest licznie przybyła publika.

Tegoroczne obchody odbyły się w ostatni weekend lipca, tradycyjnie na boisku sportowym LKS „Targowianki”. Słoneczna pogoda sprzyjała sobotnim 
zabawom dzieci w wesołym miasteczku, gdzie wielkość dmuchanych zabawek przerosła najśmielsze oczekiwania najmłodszych. Niemniej radochy 
było podczas zabawy z chustą animacyjną, konkursów czy mini disco. Stałym punktem stał się wernisaż prac niezwykle utalentowanej rodziny Chudec-
kich - mieszkańców Targowiska, którego nie zabrakło również podczas tegorocznych obchodów. Wstępem do wieczornej zabawy był koncert gwiazdy 
disco polo - zespołu Bayera. Tłum fanów tego gatunku muzycznego nie tylko domagał się bisów, ale i płyt, autografów oraz wspólnych, pamiątkowych 
zdjęć… a gdy na scenie pojawił się zespół Blues Shoes, wiadomo było, że ta impreza skończy się dopiero bladym świtem.

Niedzielne obchody rozpoczęto od wystawy fotografii z rodzinnych albumów mieszkańców tej miejscowości.  Na scenie bawiły młode talenty i rockowy 
zespół The Leszky. Natomiast gdy na niebie pojawiła się paralotnia najmłodsi biegli co sił, by złapać jak najwięcej kropli nadciągającego deszczu - desz-
czu smakołyków. Szczególnym, choć nie planowanym, przez organizatorów punktem programu stało się wręczenie medalu „Zasłużonej dla Gminy 
Kłaj”- a taka jest bez wątpienia pani Anna Wójtowicz - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko. Gorące słowa podziękowania za długie lata pracy 
na rzecz lokalnej społeczności, za zaangażowanie i niekończące się pomysły w stronę Pani Anny popłynęły od Wójta Gminy Kłaj - Zbigniewa Strącz-
ka oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Sylwestra Skoczka. Pani Anna uhonorowana została medalem, jak również kwiatami, okolicznościową statuetką 
oraz głośnym 100 lat od licznie zgromadzonych już na popołudniową, emocjonującą loterię fantową. Jest to punkt, w którym słuchać nie tylko okrzy-
ki radości, ale i zawodu – zwłaszcza, że nagrody nie były byle jakie. Zwieńczeniem festynu i zaproszeniem na kolejny-  tuż za rok - był pokaz sztucznych 
ogni i wieczorna zabawa z dj-em. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Oliwia Bieda 

Gratulacje dla Pani Anny

Brakuje słów aby należycie podziękować Pani Annie Wójtowicz za wszystkie podjęte przez Nią inicjatywy, za całokształt pracy. Jest urodzonym społecz-
nikiem, działa w samorządzie i organizacjach pozarządowych, pisząc również książki. W latach 1994-2002, była Radną Gminy, a Prezesem SRWT jest 
od roku 2001. Bardzo aktywnie współpracuje z Samorządem Gminy, Powiatem Wielickim i lokalnymi organizacjami. Efektywnie pozyskuje fundusze ze 
środków unijnych i samorządowych na zadania statutowe Stowarzyszenia. Jest współorganizatorem imprez oświatowych, przyczyniła się do przekaza-
nia sztandaru dla szkoły w Targowisku. Jej pomysłem są „Dni Targowiska” jako upamiętnienie faktu „800-lecia Wsi Targowisko” oraz postawienie pamiąt-
kowego obelisku. Czynnie współpracuje ze szkołą, przekazując ogromną wiedzę z historii regionu na spotkaniach z młodzieżą. Pokoleniu 60+ oferuje 
ciekawe spotkania, wyjazdy, odczyty i koncerty. Angażuje się w każdą inicjatywę poprawy bezpieczeństwa swojej miejscowości.

Organizatorzy z całego serca dziękują hojnym sponso-
rom. To dzięki Waszym wielkim sercom udało nam się 
odnieść sukces w organizacji Dni Targowiska. 

1. Bąk Sabina i Kamil, Targowisko
2. Chudecka Stanisława, Targowisko 
3. Chudecki Dorota i Jerzy, Targowisko
4. Chudecki Maria i Adam, Targowisko
5. Chudecki Marzena i Adam, Targowisko
6. Chudecki Urszula i Bogusław, Targowisko
7. Dziki Anna i Rafał, Targowisko
8. Dziki Kinga i Adam, Targowisko
9. Fortuna Agnieszka i Grzegorz, Targowisko
10.  Fortuna Anna i Tomasz, Targowisko
11. Fortuna Danuta i Artur, Targowisko

12. Gaj Marzena i Marek, Targowisko
13. Gądek Renata, Targowisko
14. Karnia Katarzyna i Bogdan, Targowisko
15. Karnia Angelika i Dariusz, Targowisko
16. Karnia Piotr, Targowisko
17. Kociołek Aleksandra i Adam, Szarów
18. Kożuch Daniela, Łężkowice
19. Lech Małgorzata, Gierczyce 
20. Łyszkowicz Jadwiga i Dariusz, Targowisko
21. Nawrocki Ryszard, Targowisko
22. Nazaruk Urszula i Grzegorz, Targowisko
23. Nowak Aneta i Mariusz, Targowisko
24. Odoliński Marek, Targowisko
25. Prochwicz Zdzisław, Łysokanie 
26. Sasowski Mariusz i Karolina, Targowisko

27. Skiba Agata i Robert, Targowisko
28. Skoczek Jadwiga i Piotr, Szarów
29. Sumara Elżbieta i Jacek, Targowisko
30. Śmiałek Sylwia i Łukasz, Targowisko
31. Świętek Agata i Andrzej, Łężkowice
32. Świętek Mateusz, Targowisko
33. Wiśniowski Anna i Kamil, Targowisko 
34. Wiśniowski Barbara i Jan, Targowisko

Firmy
35. ALBORG Świderska Jowita, Targowisko
36. AUTO-MECHANIKA Dariusz Mordarski, Targowisko
37. BANK SPÓŁDZIELCZY w Kłaju
38. BAR GASTROPOL Gądek Magdalena i Jacek, 
Targowisko

Piknik historyczny w Łysokaniach
Lot balonem, wystawa o tematyce historycznej, pokaz sprzętu strażackiego oraz całonocna zabawa pod gołym niebem… takie atrakcje zapewni-
li organizatorzy Powiatowego Przeglądu Historycznego połączonego z obchodami Dni Łysokań.  

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli: Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, a jego wykonanie stało się możliwe dzięki dofinanso-
waniu przyznanemu przez Powiat Wielicki.

11 sierpnia na tzw. Błoniach na Osiedlu w Łysokaniach, zebrało się spore grono ludzi, aby razem nie tylko grillować, ale i śmiać się do rozpuku podczas 
konkursów zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek, Radny Powiatowy – Zdzi-
sław Prochwicz oraz Radna Gminy – Agata Skiba. Uczestnicy pikniku mogli zgłębić swoją wiedzę na temat lokalnej historii oraz ratownictwa medycznego. 
Ci odważniejsi mieli okazję wzbić się w niebo balonem oraz zobaczyć jak wygląda sprzęt spadochroniarski Polskiego Związku Spadochroniarzy. Byli też 
tac, którzy przyprowadzili ze sobą swoich przyjaciół czworonogów, aby zasięgnąć konsultacji lekarzy weterynarii z Dan-Vetu Niepołomice. Największą 
popularnością cieszyła się jednak zabawa taneczna, która zakończyła się dopiero białym świtem.

Oliwia Bieda

39. BAU SYSTEM Sp. z o.o Witold Zięba, Dariusz Raczyń-
ski, Kraków
40. BG EFEKT Bogdan Golarz, Targowisko
41. BG HELMETS Bartłomiej Golarz, Targowisko
42. COLDMARK Marek Leśniowski Market Budowlany, 
Kłaj
43. CUKIERNIA I PIEKARNIA JANEK Adam Dziadur, 
Szarów
44. DANSTONE Daniel i Katarzyna Manowita, 
Targowisko
45. DELIKATESY CENTRUM Spódzielnia Handlowo-
-Usługowa, Kłaj
46. EKO PLUS Stal Maciej, Kłaj
47. FHU Paweł Piwowar, Targowisko
48. Firma KOMINUS, Łężkowice
49. Firma MARMO, Targowisko
50. Firma HALSANG, Targowisko
51. Firma REGIS, Targowisko
52. Firma Odzieżowa MOTIV Iwona Zduleczna, Kraków
53. Firma Transportowa Tomasz Jasiński, Targowisko
54. Firma Usługowo-Produkcyjna Beata i Piotr Gaj, 
Targowisko

55. FIRMA STAL-BRO, Targowisko 
56. Flak Części Samochodowe, Targowisko 
57. Hotel AZALIA, Szarów 
58. JKB BUD Janusz Agata Bąk, Targowisko
59. KEBAB U DOROTY, Targowisko
60. Komis Samochodowy 3F Andrzej, Artur Fortuna, 
Targowisko
61. KONWIT Witold Jankowicz, Targowisko
62. KRUSZGEO Przedsiębiorstwo Kruszyw, Rzeszów
63. KSERO Sklep Serwis Komputerowy, Targowisko
64. Kwiaciarnia VIOLA Wioletta Tokarz, Targowisko
65. Małopolski Park Logistyki ZASADA TRANS, 
Targowisko 
66. FHU MARCO Marek Ślęczek, Targowisko
67. MOTO DANIEL Daniel i Patryk Fortuna, Targowisko
68. MPGO Kraków
69. Nadleśnictwo Niepołomice
70. Ogród DOM Ewa i Andrzej Korabik, Niepołomice
71. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Targowisko
72. Optyk KOWALCZYK Tadeusz Kowalczyk, Kraków
73. Pasieka POD KASZTANEM Włodzimierz Gądek, 
Targowisko

74. Pieczywo Anna i Maciej Dzierżbińscy, Targowisko
75. Pizzeria MAMMA MIA Ewa Fortuna, Targowisko
76. PPHU TOK-FREZ Dariusz Zduleczny, Targowisko
77. PRAWKO Nauka Jazdy Wójciak Marek, Grodkowice
78. PRO-CONSTRUCTION LOGISTIC Krzysztof Duszeń-
ko Wojciech Owczak, Łężkowice 
79. RADEX Radosław Rybka, Kłaj
80. Salon Fryzjerski Paulina Bilska, Kłaj
81. Serwis Opon Piotr Rajca, Targowisko
82. Sklep Spożywczy Edyta Wywiał, Elżbieta Mordarska, 
Targowisko
83. SKORPION Zofia i Adam Wypasek, Wioletta i Wie-
sław Czesak, Grodkowice 
84. Stacja Paliw TARPAL, Targowisko
85. Starostwo Powiatowe Wieliczka
86. TOMEX Tomasz Piwowar, Targowisko 
87. TRANS MAR Aneta i Mariusz Wajda, Targowisko
88. TSN Targowisko
89. TTPLAST Tomasz Fortuna, Targowisko
90. TWOJA APTEKA, Kłaj
91. URZĄD GMINY KŁAJ
92. WAWEL SA Krzysztof Włodarczyk 

Gorąco dziękujemy naszym sponsorom, którzy 
zdecydowali się wesprzeć Dni Łysokań 2018, a byli to: 

1. Powiat Wielicki
2. Józef Wcisło Dorbud - Mrówka Niepołomice 
3. Pro Granit Zdzisław Prochwicz 
4. Spółdzielnia Handlowa Delikatesy Centrum Kłaj
5. ProConstruction Łężkowice

6. Centrum Motoryzacji i Stacja Diagnostyczna Podoły 
7. Moto Majster Brzezie
8. Stanisława Rajca Grodkowice
9. Dan Vet Niepołomice 
10. Eliza Turecka Łysokanie
11. Stanisław Iwulski 
12. Twoja Apteka Kłaj
13. Roman Marosz Dąbrowa 

14. Marek Kucharski
15. Krzysztof Iwulski
16. Amper Hurtownia Elektryczna 
17. Krecik Sklep Ogrodniczy Łysokanie
18. Łukasz Łowiński 
19. Darczyńcy, którzy prosili pozostać anonimowi 
20. Mieszkańcy Łysokań oraz okolic 
wraz z wolontariuszami 

Święto Brzezia 2018
Czy wieś może konkurować z miastem? Jak najbardziej! Dobitnie o tym świadczą tegoroczne Dni Brzezia. Impreza organizowana przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Brzeziu cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, ale nie tylko. Do naszej pięknej miej-
scowości ściągają tłumy osób liczących na dobrą zabawę i… znajdują to, po co przyszli. 

W piątek, odwiedzający stadion w Brzeziu obejrzeli koncert zespołu Spontan. Młodzi wykonawcy roznieśli wręcz scenę swoją pozytywną energią, co bar-
dzo spodobało się publiczności. Po koncercie chętni mogli bawić się do późnych godzin nocnych przy muzyce DJ-ów. 

Drugi dzień tegorocznej imprezy był niezwykle różnorodny. W godzinach popołudniowych można było obejrzeć wozy i sprzęt strażacki zaprzyjaź-
nionych z nami jednostek, a najmłodsi goście mogli ochłodzić się w mgiełce wodnej przygotowanej przez naszych druhów, czy pobawić w pianie. 
Oprócz tego na dzieci czekały też inne atrakcje: kolorowe dmuchańce i przejażdżki konne. Wieczór zadedykowany był miłośnikom zespołu „Milano”, który 
to był gwiazdą tegorocznych Dni Brzezia. Grupa rozgrzała tłum do czerwoności, bo któż nie zna takich hitów jak: „Baśka, Barbara”, czy „O tobie, kochana”. 
Po koncercie wszyscy chętni mogli wziąć udział w zabawie tanecznej przy muzyce zespołu Two-Way, który gościł w Brzeziu nie po raz pierwszy. 

Impreza w trzecim dniu zaczęła się dość pechowo od ulewnego deszczu, ale nie przeszkodziło to w organizacji konkursu strzeleckiego z broni sportowej 
o Puchar Naczelnika OSP. Uczestników nie brakowało. Gdy słońce zaczęło nam znów sprzyjać, dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym zwią-
zanym ze strażą pożarną, natomiast rodzice pooglądać występy podopiecznych Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeziu. Głównym punktem 
niedzieli była loteria cegiełkowa, która ściągnęła mnóstwo chętnych do wygrania atrakcyjnych nagród, wśród których warto wymienić choćby skuter, 
rower, telewizor, kosiarkę i lodówko-zamrażarkę. Emocji nie zabrakło, a wszystko to w szczytnym celu, by doposażyć naszą jednostkę w sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy. Po loterii można było znów rozruszać się przy muzyce granej na żywo. O godzinie 22:00 niebo rozbłysło wszystkimi kolorami, a zgromadze-
ni mogli obejrzeć wspaniały pokaz sztucznych ogni.

Dni Brzezia 2018 przeszły już do historii, ale mamy nadzieję, że zostaną zapamiętane na długo. Do zobaczenia za rok.
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Warsztaty serowarskie i warsztaty 
wypieku chleba metodą tradycyjną

W dniach od 1- 3 sierpnia mieszkanki Gmin: Kłaj, Niepołomice i Wielicz-
ka miały okazję poznać kulturę, tradycje regionu Bieszczad  i wziąć udział 
w warsztatach serowarskich oraz wypieku chleba metoda tradycyjną.

Warsztaty odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym „Serowa Zagro-
da” prowadzonym przez Państwa Jolantę i Waldemara Dal w Osławicy 
koło Komańczy.

Dzięki warsztatom uczestniczki miały okazję wzbogacić swoją wiedzę 
na temat wyrobu serów krótko i długo dojrzewających z mleka krowiego, 
poznać proces ich wyrabiania, konserwowania przechowywania, poznać 
sprzęt serowarski, oraz literaturę o tematyce serowarskiej. W trakcie 
warsztatów uczestniczki zapoznały się także z produkcją bieszczadzkie-
go sera koziego dojrzewającego wpisanego na listę wyrobów tradycyjnych.

Warsztaty serowarskie to doskonała propozycja dla laików, chcących do-
mowym sposobem wytwarzać sery.

Warsztaty wypieku chleba metodą tradycyjną przybliżyły  proces wypie-
ku chleba z mąki żytniej na zakwasie.

Swoją wiedzę uzyskaną na warsztatach chciałyśmy przekazać wszystkim 
zainteresowanym. Przeprowadzimy warsztaty serowarskie w Kłaju, Podłę-
żu i Brzegach. O terminie poinformujemy na początku września na stronie 
internetowej i plakatach.

Na warsztatach oprócz przekazania samych technik wyrobu sera zaprezen-
tujemy w postaci pokazu multimedialnego uroki  regionu Bieszczad.

Zapraszamy wszystkich do podjęcia próby wytwarzania zdrowych, domo-
wych serów, zachęcamy do wypieku chleba metodą tradycyjną. Gwaran-
tujemy, że to nic trudnego. Ich smak jest niepowtarzalny, a fakt, że został 
zrobiony własnoręcznie sprawi na pewno wielką satysfakcję.  

Z Bieszczad przywiozłyśmy nie tylko umiejętność wyrobu sera i piecze-
nia chleba. Miałyśmy także okazję poznania kultury i wspaniałej przyrody,  
tej niezwykłej krainy lasów, jaką są właśnie Bieszczady.

Zwiedziłyśmy Zamek Królewski w Sanoku sięgający swoją historią średnio-
wiecza, w którego wnętrzu ma siedzibę Muzeum Historyczne  z niezwykłą, 
jedną z najpiękniejszych  kolekcji sztuki cerkiewnej  XII – XX wieku i wspa-
niałą wystawę prac Zdzisława Beksińskiego wybitnego malarza, rzeźbiarza, 
fotografika, grafika urodzonego w Sanoku. Magiczny świat Zbigniewa Bek-
sińskiego wywarł na nas niezwykłe wrażenie i na długo pozostanie w naszej 
pamięci.

Wyjazd integracyjny do Łańcuta
Jak co roku dzięki wsparciu finansowym Gminy Kłaj, Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ,,Dobro Dziecka” zorganizowa-
ło wyjazd integracyjny dla podopiecznych Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Brzeziu oraz dzieci z Gminy Kłaj.

Tym razem udaliśmy się do Łańcuta. Zwiedziliśmy Zamek, który jest jedną 
z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znako-
mitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojaz-
dów konnych. Zamek otacza piękny park w stylu angielskim. Podziwialiśmy 
zbiór ikon.

Na koniec przenieśliśmy się na łono natury. W Storczykarni zachwycaliśmy 
się pięknymi, egzotycznymi kwiatami. Uczestnicy wycieczki z wielką przy-
jemnością wypili kawę i zjedli lody wśród szumu wody i śpiewu ptaków. 
Naszą wyprawę zakończyliśmy pysznym obiadem i zajęciami plastycznymi, 
podczas których każdy swoje wrażenia mógł zobrazować na papierze.

Ewelina Makowiecka - Sieńko

Krzewienie kultury i tradycji
Mija 6 lat odkąd przybyła kapliczka Matki Bożej Fatimskiej w koronie 
dębu przy lesie od tzw. ulicy Podlas. Powstała tam droga na spacery 
i zadumę przy kapliczce i krzyżu. Szósty rok odprawialiśmy tam nabo-
żeństwo majowe. Majowe nabożeństwa przy przydrożnych kapliczkach 
wpisane są w naszą tradycję narodową. Wszystkim, którym zależy na do-
bru naszej kultury i tradycji powinni w miarę swoich możliwości w tym 
uczestniczyć. 

W tym roku mieliśmy piękną pogodę. Wieczorem przy chłodzie lasu i szumie 
drzew mogliśmy śpiewać na cześć Matki Najświętszej piękne pieśni, z któ-
rych Polska słynie. Matka Boża Fatimska objawiając się dzieciom w Fatimie 
w koronie dębu prosiła o modlitwę i pokutę. Umieć znaleźć czas na taką 
zadumę i modlitwę to wielka łaska w tym zabieganym świecie. Zostawić 
swoją barkę i pójść za tym co jest szczytnym celem!

Urząd Gminy za zgodą pana Wójta Zbigniewa Strączka zadbał o to aby 
poprawić tam drogę i to szczególne miejsce.

Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca i spaceru przy lesie. 

Zofia Szczudło

To wspaniałe wydarzenie nie mogło by się odbyć gdyby nie nasi sponsorzy. Dlatego pragniemy bardzo serdecznie podziękować :
1. POWIAT WIELICKI
2. GMINA KŁAJ
3. AGENCJA PZU NIEPOŁOMICE
4. ALEKSANDRA I JAN WŁODARZ
5. AUTO-SERWIS GRZEGORZ CHUDZICKI GRODKOWICE
6. AUTOMATYKA FHU KUKIEŁKA
7. CBN CENTRUM BUDOWLANE NIEGOWIĆ
8. CC- BUD
9. DELIKATESY CENTRUM 
10. FAST-TRANS RAFAŁ OPRYSZEK
11. FIRMA „BAT-BUD” TOMASZ SZEWCZYK
12. FIRMA „JAMAT” BRZEZIE
13. FIRMA „RAD-CAR” GRZEGORZ RADWAŃSKI
14. FIRMA „BIUK” BIURO KSIĘGOWE TERESA PAWELEC
15. FIRMA „DROB-BUD” MICHAŁ DROBNIAK
16. FIRMA „DZIUN” USŁUGI ASENIZACYJNE NIEWIARÓW
17. FIRMA „HADES” ZDZISŁAW WŁODEK
18. FIRMA „PETROS” BRAMY ŁYSOKANIE
19. FRYKAS SZARÓW
20. GOLD DRIVER SP.Z O.O . 

21. GRZEGORZ ROGOWSKI MEBLE Z POMYSŁEM 
NIEPOŁOMICE
22. HALINA ŚWIEŻY
23. JOANNA I PIOTR WŁODARZ
24. KOPALNIA SOLI WIELICZKA
25. KRYSTYNA I BOGDAN PROCHWICZ
26. LESZEK RAJTARSKI
27. MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WIELICZKA
28. MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAR-
KI ODPADAMI
29. MARCIN KOWALCZYK RADNY GRUSZEK
30. MOBILNA KOSMETYCZKA KSIĄŻNICE
31. MOTOMAJSTER PAWEŁ SŁABOSZ BRZEZIE 
32. NATALIA I KAMIL BUŁAT
33. PIEKARNIA JANEK SZARÓW
34. PIZZERIA MAMMA MIA TARGOWISKO
35. PREZES ZARZĄDU GMINNEGO OSP I RADNY PO-
WIATU WIELICKIEGO ADAM KOCIOŁEK
36. PS SKLEP ŁYSOKANIE
37. RADNY BRZEZIA ANDRZEJ KUCZKO

38. ROMAN WCISŁO RADNY POWIATOWY
39. SALON FRYZJERSKI „MODNETO”
40. BEATA WNĘK
41. SALON RTV AGD GERARD 
42. NIEPOŁOMICE KOLEJOWA 3
43. SKLEP ELEKTRYCZNY KABELEK.COM.PL
44. SKLEP GROSZEK BRZEZIE
45. SKLEP GROSZEK KŁAJ WOJCIECH RAJCA
46. SOŁTYS BRZEZIA KRYSTYNA WYPOREK
47. SOŁTYS GRUSZEK MONIKA GAJ
48. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA KŁAJ
49. STANISŁAW HYTROŚ
50. STROJEK VOLVO TEAM 
51. SUPER IMPREZA
52. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY HODOWLI I AKLIMATY-
ZACJI ROŚLIN GRODKOWICE
53. ZDZISŁAW PROCHWICZ RADNY POWIATOWY
54.  TRANSPORT DROGOWY JÓZEF NOWAK GRUSZKI
55. O.S.K. PRAWKO MAREK WÓJCIAK GRODKOWICE

Ogromne podziękowania kierujemy również do:
- naszego konferansjera P. Wojcecha Biernata za wspaniałe prowadzenie imprezy.
- P. Adama Dziadura, P. Mateusza Strojka za użyczenie niezbędnego sprzętu.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie za przybycie samochodami bojowymi oraz wykonanie pokazów dla dzieci.
- TKKF "Wiarus" z Niepołomic za zorganizowanie turnieju strzeleckiego.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności:
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu.

Święto Plonów w Dąbrowie
18 i 19 sierpnia, jak co roku, Dąbrowa idzie śladami tradycji i organizuje 
dla mieszkańców Gminy imprezy tematyczne połączone z dobrą, dwu-
dniową zabawą. W tym roku nie mogło być inaczej, „Święto Plonów” 
– to tegoroczna edycja Dożynek, których nie było w Gminie już kilka lat. 
Po zeszłorocznych deszczach podczas Gminnego Dnia Ziemniaka, tego-
roczna edycja Dni Dąbrowy obdarzyła uczestników wspaniałą, słonecz-
ną pogodą. 

Dobra muzyka, przepyszne posiłki serwowane przez catering, liczne atrak-
cje i wspaniali uczestnicy sprawili, że „Święto plonów” było jedną z lepszych 
imprez odbywających się w Dąbrowie w ostatnich latach. 

Do głównych atrakcji należały miedzy innymi pokazy plonów oraz owo-
ców ziemi od lokalnych rolników, pokazy sprzętu i wyposażenia dawnych 
gospodarstw rolnych, konkursy i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz doro-
słych uczestników, pokazy strażackie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbro-
wie, konkurs wiedzy historycznej na 100 lecie odzyskania Niepodległości, 
licytacja oraz losowanie cegiełek. 

Dochód z imprezy w połowie zostanie przekazany na doposażenie wo-
zów ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie w sprzęt bojowy oraz w poło-
wie na renowację pomników Chrystusa Króla oraz Pamięci osób poległych 
podczas II Wojny Światowej. 

Dziękujemy organizatorom imprezy, mieszkańcom którzy czynnie włączy-
li się w pomoc oraz uczestnikom za liczne przybycie i wsparcie wydarze-
nia oraz zbiórki. Do zobaczenia za rok!

Dziękujemy patronom wydarzenia bez których impreza by się nie udała:
Pan Adam Dziadur - Piekarnia Janek w Szarowie
ATMAT - Druk 3D i budowa maszyn
Firma budowlana Izbud
Bank Spółdzielczy w Kłaju

Szczególne podziękowania dla sponsorów: 
Krusz Bud - Piotr Iwulski
Zakład Ślusarski Jarosław Jastrzębski

Usługi Budowlane Piotr Kościółek
Warsztat Samochodowy Sebastian Łysiak
Pan Grzegorz Odrobina z córką Martynką
Radna Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek
Radny Powiatu Wielickiego Zdzisław Prochwicz
Pan Paweł Jędrzejczyk z małżonką
Bramy garażowe i wjazdowe - Piotr Szlachta
Hotel Azalia
Deluxe Trade - Marcin Różalski
"Jamat" Mateusz Jastrzębski
PSB Mrówka Józef Wcisło
Podziękowania dla darczyńców:

Salon fryzjerski "Ewa" Ewa Dziedzic
Pan Krystian Flasiński
Firma Usługowo Handlowa Andrzej Hytroś
Zakład Blacharsko Lakierniczy Stanisław Hytroś
Usługi budowlane oraz koparki - Stanisław Iwulski
Usługi mechaniczne oraz przeglądy techniczne Marek Juszczyk
Radny Powiatu Wielickiego Adam Kociołek
Usługi Grawerskie Waldemar Kościółek
Małgorzata i Wojciech Kościółek
Usługi Szklarskie Adam i Mirosław Kowal
Ksiądz Proboszcz Adam Kozłowski
Lasoń - Bud Marek Lasoń
Sołtys Roman Marosz z małżonką
Elmar - Elżbieta i Marek Mikuła
Państwo Iwona i Krzysztof Nowak
Usługi Budowlane Krzysztof Nowak
Sklep Spożywczy Danuta Orlik
Usługi Wodno Kanalizalizacyjne i Gaz - Mieczysław i Paweł Orlik
Pan Stanisław Placek z małżonką
Zakład stomatologiczny Anna i Katarzyna Rutkowscy
Księgowość Danuta Skarła
Państwo Ireneusz i Ewa Skrzypek
Pan Łukasz Smoter
Solarz Kuchnie - Robert i Jadwiga Solarz
Studio Zdrowia Art&Health
Pan Tomasz Tylka
Pan Mirosław Wajda

Zwiedziłyśmy także Park Etnograficzny w Sanoku, który należy do naj-
piękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Byłyśmy także 
w Komańczy, Polańczyku, Solinie.

Zadanie pod nazwą „Poznajemy kulturę i tradycję Bieszczad – warsztaty 
serowarskie i tradycyjny wypiek chleba” zostało zrealizowane przy wspar-
ciu finansowym Gminy Kłaj, Powiatu Wielickiego i środków własnych 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Krystyna Gierat

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Wielicki i Gminę Kłaj 

Sołtys Szarowa Alicja Wójtowicz
Państwo Agnieszka i Mariusz Wróbel
Mini delikatesy Józef i Krysty-
na Zawadzcy
Państwo Ewa i Janusz Szczudło
Klub UKS Alfa
Delikatesy Centrum w Kłaju - Stanisła-
wa Nowak
Państwo Małgorzata i Grze-
gorz Sobkiewicz
Krzysztof Skarła - sklep z materiała-
mi ozdobnymi do ogrodu
Maria i Jerzy Szafraniec
Sklep elektryczny Kabelek Brzezie
Firma Frykas
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie
Kwiaciarnia Maciejka
Pan Adam Walaszek z małżonką
Gospodarstwo Ogrodnicze Lucyna i Ja-
cek Kukiełka
MKS Wyzwolenie

Pan Tomasz Trzaskalski z małżonką
Pan Marcin Janik z małżonką
Pan Aleksander Mleko z małżonką
Pan Edward Moczulski z małżonką
Pan Łukasz Leńczowski
Pan Grzegorz Kołton z małżonką
Pan Mateusz Dziedzic z małżonką
Państwo Piotr i Dorota Baka
Instalacje elektryczne Marian Wajda
Pan Rafał Szafraniec
Konstrukta Tomasz Talaga
Pro - construction Logistic 
Super Impreza 
Event serwis
Pani Małgorzata Marosz
Pan Wojciech Smoter
Państwo Beata i Jan Nosek
Państwo Aleksandra i Marcin Gruszeccy
Pan Zbigniew Prochwicz z małżonką
Pani Małgorzata Marosz
Pan Stefan Prochwicz z małżonką
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Nasze zwycięstwa
Satysfakcja tkwi w wysiłku, a nie w osiągnięciu. 

Pełny wysiłek to pełne zwycięstwo. 
Mahatma Gandhi

Rok szkolny 2017/2018 należał do udanych – nie tylko dlatego, że włożyliśmy 
mnóstwo sił, aby osiągnąć sukces, ale także dlatego, że nasi wychowankowie 
odnieśli swoje zwycięstwa. Praca nauczycieli, uczniów i rodziców zaowoco-
wała następującymi osiągnięciami:

• W XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” 
I miejsce zajął Mateusz Korbut (kl. I).

• Do etapu powiatowego Rachmistrza Matematycznego zakwalifikowali się 
Kamil Kowalski (kl. IV), Juliusz Marcisz (kl. V).

• W Powiatowym Turnieju Pięknego Czytania w Grodkowicach III miejsce 
uzyskał Bartosz Wenta, a na etapie gminnym III miejsce zajęła Gabriela Jania, 
natomiast wyróżnienia otrzymali Milena Świętek oraz Mikołaj Wójcik.

• Milena Świętek po zdobyciu II miejsca w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
i reprezentowała naszą szkołę  na etapie powiatowym w Wieliczce.

• Klasa 2 gimnazjum uplasowała się na III miejscu w Ogólnopolskim Zlocie 
Młodzieży Szkół im. T. Kościuszki w Krakowie.

• Dużo sukcesów osiągnęliśmy w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Marszałku Józefie Piłsudskim: w części historycznej: I miejsce należa-
ło do Aleksandra Krzeczowskiego (kl. V), a w części literackiej: III miejsce zajął 
Bartosz Wenta (kl. V). Na etapie gminnym, tego samego konkursu w części li-
terackiej II miejsce uzyskali: Kamil Kowalski (w kategorii kl. 4-5) i Julia Strach 
(w kategorii kl. 6-7). W części plastycznej II miejsce zajęła Wiktoria Gaj (w kate-
gorii kl. 4-5), I miejsce - Maciej Migdał (w kategorii kl. 6-7), II miejsce - Wikto-
ria Szczudło (w kategorii kl. 6-7).

• Uczennica klasy IV, Dominika Mordarska, zajęła II miejsce w Powiatowym 
Konkursie organizowanym przez SANEPID w Wieliczce w ramach realizacji pro-
gramu profilaktycznego „Bieg po zdrowie”.

• Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce w II Regionalnym Konkursie X 
Muza w Niepołomicach, a plakat filmowy z naszej szkoły zajął I miejsce.

• Wyróżnienie w konkursie „Odpowiedz na list Jana Pawła II” przeprowadzonym 
przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zdobył 
Paweł Jankowicz (kl. III gimnazjum).

• IV miejsce uzyskali uczniowie klasy III gimnazjum w XIX Powiatowych 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Parku im. 
Adama Mickiewicza w Wieliczce.

• II miejsce w literackim konkursie „Moja wieś - historia, legendy, zabytki, 
zwyczaje” ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju zajęła Wik-
toria Świętek (kl. III gimnazjum).

• Gminny Festiwal Artystyczny „Kocham muzykę”, czyli konkurs wokalno-instru-
mentalny dla młodych talentów z terenu gminy Kłaj przyniósł wiele satysfakcji, 
gdyż nasi uczniowie uplasowali się na wysokich pozycjach we wszystkich 
kategoriach:

W kategorii przedszkola:
I miejsce Paulina Majewska
III miejsce Milena Babraj
W kategorii klasy I-IV SP:
I miejsce Emilia Denisiuk
III miejsce Anna Skoczek
W kategorii dla instrumentalistów wyróżnienia zdobyli:
Mateusz Korbut (klasa I)
Emilia Skiba (klasa VI)
Grand Prix festiwalu zdobyła Aneta Skiba.

W ramach promowania wśród uczniów czytelnictwa, oprócz wielu ciekawych 
nowości książkowych, biblioteka zaproponowała uczniom liczne konkursy. 
Zostały przeprowadzone cztery konkursy czytelnicze dla uczniów klas I-
-III szkoły podstawowej: W. Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!”, „O krakowskich psach 
i kleparskich kotach”, G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka”, A. Bahdaj „Pilot i ja” 
oraz 4 całoroczne konkursy dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum obejmujące lite-
raturę obyczajową i fantasy (po 5 pozycji książkowych): R. Dahl, P. Beręsewicz, 
C.J. Daugherty i V. Roth. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 
Cały rok trwały konkursy na najbardziej rozczytaną klasę, zwyciężyła klasa 2 
SP – 373 książek, czyli po 46,6 na ucznia i najaktywniejszego czytelnika. Wśród 
najmłodszych tytuł ten uzyskała Amelia Strach – przeczytała 46 książek, wśród 
klas 4-6 – Emilia Skiba – 71 książek, a wśród gimnazjalistów – Wiktoria Fryc - 51 
książek. Działania promujące czytelnictwo są dla nas bardzo cenne, ponieważ 
w wymierny sposób podnoszą te umiejętności uczniów, które owocują lepszy-
mi wynikami egzaminów zewnętrznych.

Szkoła utrzymała tytuł Lidera Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Jest 
to wynik wytężonej pracy szkoły oraz instytucji współpracujących: Gminy Kłaj, 
Policji, Straży Pożarnej i innych specjalistów, dzięki którym wciąż podnosimy 
poziom bezpieczeństwa. 

W szkole realizujemy wiele projektów i programów. Do największych należy 
projekt unijny „Zwiększamy szansę na lepszą przyszłość - program rozwo-
ju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Gminy Kłaj” – działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.01.03 Eduka-
cja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W projekcie bierze udział 27 
(12 grup wyrównawczych i 15 rozwijających) po 8 uczniów w grupie. Uczniowie 
korzystają z tych zajęć wyrównując braki w wiedzy oraz rozwijając swoje zain-
teresowania. Dodatkowo pozyskaliśmy dużo pomocy dydaktycznych do przed-
miotów matematycznych, przyrodniczych i ICT. Najcenniejsze są multimedia, 
tablice, projektory, laptopy, drukarki, klocki do zajęć z programowania i roboty-
ki. W szkole realizujemy też mniejsze programy: „Wiosna”, „Technologie z klasą”, 
„Zdrowe – nietrudne”, „Oczyścić atmosferę”, „Śniadanie daje moc” i inne. 

Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym Gminy Kłaj: nasi uczniowie 
współorganizowali lokalne uroczystości takie jak Narodowe Święto Niepodle-
głości, Jasełka, Święto Konstytucji 3 Maja. Działają też jako wolontariusze, np. 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpracując ze Stowarzyszeniem 
„Niepołomice Biegają”, zbierając plastikowe nakrętki i w wielu innych akcjach.

Nie udałyby się te działania bez wsparcia wielu instytucji. Gorące podzięko-
wania kierujemy do pani Anny Wójtowicz, Prezesa Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Targowisko, pana Mieczysława Piwowara – Sołtysa, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Targowisku, Pracownikom Urzędu Gminy Kłaj, a w szczególności pa-
niom Justynie Waligórze i Oliwii Biedzie. 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy wspierają szkołę w każdym działaniu. 
Bez Państwa nie można by było tak wiele osiągnąć. Czujemy Waszą życzliwość 
i pomoc. Mamy świadomość, że wspólnie odczuwamy dumę z sukcesów na-
szych uczniów, a Państwa dzieci.

W imieniu uczniów i nauczycieli
Władysława Kozień
Patrycja Winzer

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
w Szkole Podstawowej w Brzeziu

Założeniem projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” jest wzrost 
świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w społeczeństwie. Szkoła Podsta-
wowa w Brzeziu od 2010 roku podejmuje działania  w ramach tego projek-
tu zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa swoich uczniów.

Rok szkolny 2017/2018 to kolejne przedsięwzięcia. We wrześniu nasza szko-
ła wzięła udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. W ramach konkursu  w naszej 
szkole podjęto działania mające na celu zwiększenie aktywności lokalnych 
władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w ele-
menty odblaskowe. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV otrzymali z rąk 
Radnej Powiatowej Pani Jadwigi Skoczek odblaski do tornistrów i kurtek. Odbył 
się również „Odblaskowy marsz ulicami Brzezia”. Uczniowie zachęcali przechod-
niów do noszenia odblasków i kamizelek odblaskowych. W czasie trwania ak-
cji dzieci wykonały prace plastyczne „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. 
Lekcje wychowawcze zostały poświęcone omawianiu zasad dotyczących bez-
pieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Uczniowie klas V-VI wzięli udział w kon-
kursie profilaktycznym „Bezpieczna Sieć” organizowanym przez Krakowskie 
Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Przeprowadzony został 
wśród uczniów konkurs plastyczny promujący zdrowy styl życia, trzeźwość 
i abstynencję przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych 
„Uzależnienia – nie bądź obojętny”. Realizowany był program antynikotynowej 
edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” opracowany w Głównym Inspektoracie 
Sanitarnym. Współpracując z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wie-
liczce przeprowadzone zostały dla uczniów warsztaty „Spójrz inaczej na agre-
sję”. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji z Wieliczki przeprowadził dwie 
prelekcje adresowane do rodziców i uczniów pod hasłem „Dziecko w sieci. 
Zagrożenia”, a przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Wielicz-
ki przeszkolił nauczycieli z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zmodernizowa-
ny został monitoring w szkole.

Bezpieczeństwo ucznia było i jest jednym z najważniejszych zadań naszej 
szkoły, dlatego wszystkie działania skierowane są ku jego podniesieniu i eli-
minowaniu sytuacji trudnych. Odbywa się to z udziałem społeczności szkolnej 
i środowiska lokalnego – rodziców oraz instytucji wspierających działalność 
szkoły.

SP Brzezie

Projekt „Vulcan 
kompetencji w małopolskich 

samorządach”
Dzisiejsi uczniowie to przyszli dorośli. O tym, czy poradzą sobie z wyzwa-
niami rynku pracy i życia na arenie europejskiej w dużej mierze zdecyduje 
to, co spotyka ich w szkole. Tzw. kompetencje kluczowe mają charakter 
ponadczasowy, warto zatem, by lokalna polityka oświatowa obrała kierunek 
na ich rozwój. Nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt 
„Vulcan kompetencji w śląskich i małopolskich samorządach” wchodzi wła-
śnie w swoją decydującą fazę. Podstawowe założenie jest proste: samorządy 
analizują obecny stan oświaty, wskazują obszary wymagające zmian i wypra-
cowują adekwatny plan rozwoju. Takie działania wykonuje również obecnie 
gmina Kłaj uczestnicząca w projekcie. Oczywiście nie robi tego sama. 

Spojrzeć szerzej
Do dyskusji o kondycji szkolnictwa zaproszeni zostali uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele organizacji lokalnych i władz samo-
rządowych. Z ich udziałem budowana jest lokalna inicjatywa na rzecz rozwo-
ju oświaty.

Celem tych działań jest poszukiwanie rozwiązań, które wspierałyby nasze szko-
ły, nie tylko w zakresie różnorodności metod i formy działalności edukacyjnej. 
Chodzi również o wsparcie nauczycieli i przygotowanie ich do odpowiedzialne-
go i świadomego wykonywania zadań, szczególnie w zakresie rozwijania kom-
petencji kluczowych. 

Zdaniem wielu osób zaangażowanych w działalność edukacyjną największą 
bolączką dzisiejszej szkoły jest „pogoń za realizacją programu”, która nie 
zostawia miejsca dla szerszego spojrzenia na nauczanie jako całościowy pro-
ces. Tymczasem w dzisiejszym świecie młody człowiek powinien otrzymać 
nie tylko „wąskie” przygotowanie w zakresie konkretnego przedmiotu, ale 
powinien być również przygotowany na funkcjonowanie w zglobalizowanym 
świecie i radzenie sobie w nim. A tak nie do końca jest. Od nauczycieli zatem 
oczekuje się, aby ucząc swoich przedmiotów i prowadząc różnorodne zajęcia,  
zwracali uwagę także na kompetencje uniwersalne, takie jak umiejętność sa-
modzielnego uczenia się i  pracy zespołowej, inicjatywność i przedsiębiorczość, 
czy też  kompetencje społeczne i obywatelskie.  

Gmina Kłaj już po debacie
Debatę oświatową w Kłaju poprzedziła diagnoza w szkołach. W dniu 12 
czerwca odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział prawie 70 osób. Uczest-
nicy debaty, skupieni w różnych grupach tematycznych, aktywnie i z zaan-
gażowaniem dyskutowali nad istotnymi dla nich problemami, a następnie 
przygotowali i zaprezentowali na forum publicznym wypracowane przez siebie 
stanowiska. Różnorodność opinii i wniosków pozyskanych w trakcie debaty 
stanowi podstawę do stworzenia  obrazu gminnej oświaty, widzianego z kil-
ku perspektyw jednocześnie, a następnie służyć będzie wypracowaniu jed-
nolitego modelu wspomagania szkół i nauczycieli w jeszcze lepszej, bardziej 
efektywnej organizacji procesu edukacji. 

W trakcie debaty pojawiły się postulaty wskazywane zgodnie przez kil-
ka środowisk. To przede wszystkim organizowanie w szkołach dodatkowych 
zajęć, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i potrzeb uczniów zgodnie 
z ich oczekiwaniami. To także  prowadzenie lekcji w sposób wyzwalający 
inicjatywę i zaangażowanie uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod 
i nowoczesnych środków przekazu.  We współczesnej szkole brakuje czasem 
okazji do spokojnej rozmowy nauczyciela i rodzica, służącej wspólnemu zgłę-
bianiu problemów dziecka i ucznia, zatem akcentowana była potrzeba bardziej 
intensywnych i bezpośrednich kontaktów szkoły z rodzicami. Często poja-
wiała się też kwestia uaktywnienia szkół w tzw. życiu lokalnym, np. podczas 
różnego rodzaju imprez okolicznościowych i uroczystości oraz możliwość 
wykorzystywanie potencjału lokalnych organizacji i stowarzyszeń, np. tych 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub rozwoju wsi, w działalno-
ści edukacyjnej szkół. 

Budowanie strategii działań
Tyle wniosków. Teraz czas na przekucie ich w strategię, w czym pomogą 
eksperci Firmy Vulcan. Pod ich okiem uczestnicy projektu z gminy Kłaj 
analizują materiały i opracowania przygotowane przez szkoły oraz zastana-
wiają się w jaki sposób, w obecnych warunkach prawnych, organizacyjnych 
i ekonomicznych,  można sprostać postulatom będącym  efektem  debaty 
i jak zorganizować procesowe wsparcie nauczycieli i szkół w zakresie rozwija-
nia kompetencji kluczowych. Przygotowywany jest wstępny plan działań, który 
będzie przedmiotem dalszych prac zespołu roboczego, czyli grupy ponad 30 
uczestników debaty, którzy zgłosili chęć kontynuacji zapoczątkowanego pro-

cesu jakościowego rozwoju szkół. W pierwszych dniach września planowane 
jest spotkanie tego zespołu. Liczymy na to, że zaangażowanie szerokiego gro-
na osób pozwoli wypracować rozwiązania satysfakcjonujące  całe środowi-
sko lokalne. 

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Zobacz debatę pt. „Kompetentna Szkoła”, która odbyła się 
w Gminie Kłaj. Film dostępny jest na stronie: www.klaj.pl 
w zakładce multimedia. 

W indiańskiej wiosce w Szczyrzycu

27 czerwca, dzieci z Przedszkola w Dąbrowie były na wycieczce w wiosce 
indiańskiej w Szczyrzycu. Wioska zrobiła na nas ogromne wrażenie. 
Przede wszystkim indiańskie namioty - tipi, a zwłaszcza ogromny na-
miot, w którym pomieścić się może nawet 50 osób, zwany tio – tipi. 

Pani przewodnik, ubrana w oryginalny strój indiański przywitała się 
z nami indiańskim pozdrowieniem: Hau Kola, pokazywała różne przed-
mioty codziennego użytku i opowiadała o ich przeznaczeniu. Widzieliśmy 
wierną replikę strojów indiańskich, koszule wojenne, suknie ślubną ozdo-
bioną zębami łosia, tomahawki, noże, torby i damskie torebki z surowej 
skóry, pióropusze, etniczne instrumenty, nosidełko dla dzieci indiańskich 
(dowiedzieliśmy się, że zamiast pampersów stosowano pieluchy ze 
skóry i mchu), łapacz snów, a nawet grób indiański. Oprócz zwiedza-
nia tipi na dzieci czekały również inne atrakcje. Wszystkie miały możliwość 
strzelania z prawdziwego łuku do tarczy, wzięły udział w indiańskich grach 
i zabawach oraz uczestniczyły w warsztatach rękodzielniczych, na których 
wykonały indiańskie amulety. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, musieli-
śmy pożegnać to wyjątkowe miejsce i wracać do przedszkola. Na pamiątkę 
zostały nam piękne wspomnienia, zdjęcia oraz wykonany amulet.

Alicja Czyżycka

„Mama, tata i ja – cztery godziny 
dla rodziny”, czyli VI Piknik 

Rodzinny w Szkole Podstawowej 
w Grodkowicach

Jeszcze długo będziemy wspominać Piknik Rodzinny w Szkole Pod-
stawowej w Grodkowicach, który w tym roku odbył się 9 czerwca. 
Moc atrakcji w postaci dmuchanej zjeżdżalni, zabaw z animatorami, 
malowania twarzy, czy konkursów z cennymi nagrodami, zachęcały 
do zabawy całe rodziny. Nie brakowało również smakołyków, o które 
zadbali rodzice, nauczyciele oraz sponsorzy. 

Najciekawszą częścią pikniku były jednak występy naszych małych 
artystów. Dzieciaki popisywały się swoimi umiejętnościami wokalno – ak-
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12 Lekcja Historii z „Wolnymi” 
Szlakiem Mikołaja Kopernika

Dwunasta lekcja Historii z Wolnymi poświęcona jest historii ziemi War-
mińsko Mazurskiej, która przez wieki ( XIV – XVI w.)stała się obiektem 
rywalizacji trzech potężnych sąsiadów: Zakonu Krzyżackiego, Wielkie-
go księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. 

W tym burzliwym okresie w XV i XVI wieku obserwuje się równie dynamicz-
ny rozwój nauki, powstają nowe ośrodki uniwersyteckie w Europie w tym 
również w Polsce. Rządzący państwami oraz włodarze kościoła pragną 
mieć wykształconych i mądrych doradców. Rozwój nauk wyzwolonych 
sięga również do Polski, swobodna wymiana myśli naukowej w europie, 
rozwój matematyki i astronomii pozwala na opracowanie przez Mikoła-
ja Kopernika nowej teorii heliocentrycznej, którą przedstawił w swoim 
dziele „O obrotach sfer niebieskich”.

Podbudowani wiedzą historyczną na temat Warmii i Mazur z okresu XV 
i XVI wieku oraz wiedzą na temat życia i działalności Mikołaja Koperni-
ka ruszamy na Warmię w dniu 23 maja 2018 r., aby naocznie zapoznać 
się z zbytkami – niemymi świadkami historii i kultury ziemi Warmińskiej 
oraz życia Mikołaja Kopernika.

24.05.2018 r. (czwartek) przyjeżdżamy do Olsztyna i udajemy się pod za-
bytkową wysoką bramę istniejącą od XIV wieku zwaną także bramą górną. 
Tu spotykamy się z panią przewodnik, która opowiada nam o zabytkowych 
pozostałościach starówki olsztyńskiej. Dostrzegamy w bruku przejścia pod 
wysoką bramą 4 metry szyn, z zaciekawienia pytamy o pochodzenie 
i dlaczego pozostawiono je w bruku – to na pamiątkę tego żeby ludzie 
wiedzieli, że przed wojną w Olsztynie na starym mieście kursował tramwaj - 
odpowiada nasza przewodniczka. Tu słychać krótki chichot – tylko 4 metry, 
u nas na pamiątkę pobytu Heleny Młynkowej mamy 12 metrów toru tram-
wajowego i jeszcze tramwaj oraz piosenkę „w Kłaju w tramwaju”- zno-
wu śmiech. Widać, że pomimo nieprzespanej nocy i męczącej podróży 
humory dopisują. Spod wysokiej bramy udajemy się na Olsztyńską starów-
kę pod stary ratusz a następnie do Zamku Kapituły Warmińskiej wybudo-
wanego w połowie XIV wieku w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, 
która była jego właścicielem do roku 1772. Obecnie pełni on rolę Muzeum 
Warmii i Mazur, obok katedry jest to najstarszy zabytek Olsztyna. Z zam-
ku udajemy się do pięknej Bazyliki konkatedralnej pod wezwaniem św. 
Jakuba. Wystrój bazyliki oraz zgromadzone w niej zabytki sztuki sakralnej 
robią wrażenie. Następnie udajemy się do autokaru i ruszamy do Dobre-
go Miasta, Pieniężna, Ornety – zapoznając się przy okazji zwiedzania z ich 
XV i XVI wieczną historią oraz życiem Mikołaja Kopernika na tych terenach. 
W końcu dnia około godziny 16.00 docieramy do Fromborka do miejsca za-
kwaterowania. Wszyscy odczuwają wyraźną ulgę- wreszcie na miejscu - 
krótki odpoczynek i kąpiel a następnie obiado-kolacja poprawia nastrój, 
jeszcze tylko drobne zakupy i wszyscy udają się na zasłużony odpoczynek 
by jutro w jeszcze lepszych humorach wyruszyć na zwiedzanie Fromborka. 

25.05.2018 (piątek) Zwiedzanie Fromborka rozpoczynamy od frombor-
skiego portu na Zalewie Wiślanym. Ten niewielki port rybacki obecnie peł-
ni rolę portu żeglarskiego i komunikacyjnego w obrębie zalewu Wiślanego, 
ale niegdyś w XV wieku pełnił rolę portu handlowego. Chwila oczekiwa-
nia i do portu przybija wycieczkowy statek pasażerski, którym udajemy się 
na urokliwy rejs po zalewie w kierunku Krynicy Morskiej. Rejs szybko do-
biega końca i choć trwał ponad godzinę wydaje się nam, że to tylko chwila. 
Następnie udajemy się pod wieżę wodną skąd rozciąga się widok na cały 
Frombork i okolicę a następnie pod pomnik Mikołaja Kopernika i na wzgó-
rze katedralne. Główną budowlą tego kompleksu jest gotycka Katedra pod 
wezwaniem Wniebowzięcia NMP - perła warmińskiej architektury. Tu zwie-
dzamy wnętrze Bazyliki oraz miejsce pochówku Mikołaja Kopernika a także 
Muzeum Mikołaja Kopernika. We Fromborku zwiedzamy także kościół 
św. Mikołaja oraz zespół poszpitalny Św. Ducha z Muzeum Medycyny 

w jego wnętrzu. Około godziny 16.00 kończymy zwiedzanie i udajemy się 
na posiłek i zasłużony odpoczynek

26.05.2018r. (sobota) w kolejny dzień uczestnicy ofertowego zada-
nia „Szlakiem Mikołaja Kopernika” udają się do Braniewa gdzie również 
przebywał Mikołaj Kopernik ale co również bardzo ciekawe swój ostat-
ni okres życia spędził nasz krajan - Jan Despet – bohater II wojny światowej, 
żołnierz dywizjonu 303. Z Braniewa udajemy się do Lidzbarku Warmińskie-
go gdzie zwiedzamy wspaniały zamek Biskupów Warmińskich a następnie 
jedziemy do Olsztynka gdzie zwiedzamy skansen. Muzeum powstało w 1904 
r. w Królewcu. Z początku eksponowano jedynie rekonstrukcje zabytko-
wych obiektów. Brak przestrzeni dla rozrastającej się kolekcji sprawił, że 
w latach 1938-1942 przeniesiono ją do Olsztynka. Placówka zajmuje spory 
teren, więc aby obejrzeć ponad pięćdziesiąt zgromadzonych obiektów, 
trzeba się dobrze nachodzić. Eksponowane budowle pochodzą z Warmii, 
Mazur, Powiśla i tzw. Pruskiej Litwy. Po wojnie w skansenie przybyło wiele 
oryginalnych zabytków, zaś kopie z Królewca pięknie się zestarzały, na do-
datek wszędzie słychać gdakanie kur, beczenie owiec i innego inwentarza, 
co sprawia wrażenie, że jest to żywy skansen. Po solidnej wędrówce i po-
siłku w karczmie udajemy się do autokaru by wyruszyć w drogę do domu.

W końcu nadszedł czas powrotu w rodzinne strony, żal wyjeżdżać z uroczej 
Warmii, z której zabieramy do domu moc wspaniałych i miłych wspomnień, 
jednak wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Nam jednak pozostają 
wspaniałe wspomnienia i nadzieja, że za rok znowu się spotkamy przy re-
alizacji następnego zadania ofertowego z cyklu „Historia i kultura wczoraj 
i dziś”. Tym, co z nami nie byli możemy powiedzieć, że mają czego żałować, 
pozostawiając jednocześnie nadzieję że za rok mogą spróbować wybrać 
się z nami w celu realizacji nowych zadań ofertowych. 

Powyższe zadanie pod nazwą „Historia i kultura wczoraj i dziś – Szlakiem 
Mikołaja Kopernika” zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków wła-
snych TS Wolni Kłaj oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj 
oraz wpłat własnych beneficjentów.

Jerzy Czubak

torsko – tanecznymi, sprawiając swoim bliskim ogromną radość. Gromki-
mi oklaskami nagrodzono również przedstawienie pt. „Murzynek Bambo”, 
w którym wzięły udział utalentowane mamy. 

W ten piękny, słoneczny dzień słońce malowało uśmiech na twarzy każde-
go dziecka, a najcenniejszą nagrodą zdobytą na pikniku był czas spędzony 
na beztroskiej zabawie ze swoją rodziną i przyjaciółmi. 

Składamy podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej 
imprezy, a zwłaszcza wspaniałym rodzicom oraz hojnym sponsorom. Piknik 
współfinansowany był z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj.

Organizatorzy pikniku:
Karolina Golarz
Aneta Kaczmarczyk – Dreczko

Sponsorzy VI Pikniku Rodzinnego w Grodkowicach:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach
2. Firma gastronomiczna „Skorpion”, Zofia Gądek – Wypasek, Wiesław Czesak
3. Bank Spółdzielczy w Wieliczce
4. Państwo Chmielek
5. Piotr Rajca
6. Stanisław Placek
7. Radny Powiatu Wielickiego – Zdzisław Prochwicz
8. Wojciech Wilk
9. Państwo Flądro
10. Kazimiera Olchawska
11. Państwo Terczyńscy
12. Firma BG EFEKT – Bogdan Golarz
13. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach
14. Patryk i Daniel Fortuna
15. Firma „KONWIT” – Witold Jankowicz
16. Państwo Samek
17. Grzegorz Piwowar
18. Danuta i Artur Fortuna
19. Państwo Kołtun
20. Państwo Krużel
21. Państwo Hopej
22. Krzysztof Marzec
23. Stanisława i Bronisław Rajca
24. Firma Event Serwis –Daniel Rajca
25. Krzysztof Sołtyk
26. Sklep spożywczy w Łysokaniach – Paulina i Lidia Sobór
27. Państwo Bułat z Grodkowic
28. Państwo Bułat z Łężkowic
29. Sklep „MILA” – ceramika bolesławiecka
30. Ubezpieczenia pocztowe - Regionalny menedżer sprzedaży, Paweł 
Komin
31. Państwo Porębscy
32. Państwo Świętek z Łężkowic
33. Państwo Klima
34. Restauracja „Pałac Żeleńskich” w Grodkowicach
35. Państwo Chudziccy
36. Zofia Bąk
37. Państwo Dębowscy
38. Delikatesy Centrum - Targowisko
39. Piekarnia „Janek” – Szarów

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest.

Nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Podziękowanie
dla 

Sz. P.  Zbigniewa Strączka - Wójta Gminy Kłaj

Sz. P. Anny i Patryka Fortuna
Sz. P. Anny i Tomasza Fortuna
Sz. P. Anety i Mariusza Nowak

Sz. P. Jadwigi Skoczek
Sz. P. Bolesława Solarza

Sz. P.  Pauliny i Michała Szczudło
Zuchów z Drugiej Gromady Zuchowej - "Mieszkańcy Stumilowego Lasu"

Kępka Photography
Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Kłaju

ONE PR1NT Halina Wilusz
OSP Targowisko

Piekarni "Janek" z Szarowa
Pizzerii "Mamma Mia" z Targowiska

Salonu Zabawek "Miki"
Sklepu "Delikatesy Centrum"
Sklepu "Market Point" z Kłaja

Sklepu "U Zochy" Edyta Wywiał, Elżbieta Mordarska
STALBRO

TSN
TRANS-MAR Aneta i Mariusz Wajda

sierż. sztab. Łukasza Gicali
sierż. sztab. Grzegorza Grzesika

Wszystkich Rodziców i Nauczycieli zaangażowanych w przygotowania

za ofiarowaną pomoc i życzliwość przy organizacji

II Pikniku Rodzinnego

z okazji Dnia Dziecka w Targowisku.
Dziękując za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powo-

dzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Rada rodziców
Dyrekcja, Nauczyciele
Uczniowie Szkoły Podstawowej
i Przedszkolaki z Przedszkola w Targowisku

40. Cecylia Niedziocha
41. Firma „KĘPKA PHOTOGRAPHY” – Magdalena i Piotr Kępka

Krakowski Klub Karate 
Tradycyjnego oddział Kłaj 

zaprasza na treningi karate 
dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 

Karate ćwiczyć mogą dzieci już w wieku 4 lat. 
Nasi instruktorzy posiadają licencję Polskiego Związku Karate Trady-
cyjnego oraz są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski, Europy 
i świata. Dzięki temu połączeniu klub może zagwarantować wysoką 
jakość prowadzonych zajęć. Treningi odbywają się z dostosowaniem 
grup do wieku oraz stopnia zaawansowania.

Zajęcia odbywają się na terenie Gminy Kłaj; w Ośrodku Zdrowia w Kła-
ju oraz w Szkole Podstawowej w Szarowie.

Telefon kontaktowy: 606 248 108 lub 784 471 890

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej klubu: 
www.karatekrakow.pl
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Karatecy z Gminy Kłaj, trenowali w tym 
roku na 3 obozach 

Pierwszy odbył się tradycyjnie nad polskim morzem, w ośrodku wypo-
czynkowym w Łebie.

Trudno streścić wszystko co się wydarzyło, ale w skrócie - morze, lody, go-
fry, turnieje, bajki, strefa kibica i oczywiście intensywne treningi pod okiem 
jednych z najlepszych instruktorów w Polsce. Po treningach, w wolnym 
czasie odbywały się wyjścia na plażę aby odpocząć i poopalać się. Ponad-
to odbyła się również wycieczka do słynnego Łeba Parku. Dzięki sprzyjają-
cym wiatrom oraz pięknej pogodzie, obóz był udany w 100%.

Odbyły się również 2 obozy do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Wal-
ki „Dojo – Stara Wieś”, czyli największego na świecie ośrodka przeznaczonego

do treningu dalekowschodnich sztuk walki. Jeden z turnusów odbył się 
w rodzinnym gronie, a drugi już bez udziału rodziców. Na tych obozach 
oprócz treningów, uczestnicy mieli okazję przebywać nad pięknym je-
ziorem lub odpoczywać w japońskich domkach. Nie zabrakło oczywiście 
wieczornego karaoke, ogniska czy tradycyjnej dyskoteki.

Wspólne treningi zaowocowały nowymi znajomościami oraz doświad-
czeniami. Dzieci wróciły z obozów jak zawsze z uśmiechem na ustach 
oraz całym mnóstwem wrażeń i wspomnień.

Zapraszamy za rok! 

Więcej informacji oraz pełna fotorelacja na: www.karatekrakow.pl i klubo-
wym FB.

Wędkowanie, wędkowanie
28 lipca na stawie na Gradobici odbyły się już drugie tegoroczne zawody 
wędkarskie pt. „Lato 2018”. Organizatorami tego wydarzenia od kilku lat 
są: Wójt Gminy Kłaj, Sołtys Kłaja, Rada Sołecka oraz Towarzystwo Węd-
karskie „Las”. 

Wyniki:

Grupa O:
1. Paweł Wantuch
2. Karolina Bochenek 
3. Jakub Golarz 

Grupa średnia: 
1. Ksawery Sobas
2. Miłosz Michalski

Gimnazjum:
1. Filip Fraś 
2. Mateusz Cieślak 
3. Stanisław Kalicki

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Stało się to możliwe dzięki hojno-
ści sponsorów, a zatroszczyli się o to Lidia i Janusz Gądek. 

Anna Konieczna

Kto złowił największą rybę?

W sobotę 28 lipca br. dzieci i młodzież z Gminy Kłaj rywalizowa-
ła w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Panią Annę Koniecz-
ną oraz Radę Sołecką. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody zawodnicy 
dopisali. Zawody obfitowały w „duże okazy”. Jeden z zawodników Paweł 
Wantuch złowił amura ważącego 5740g, czym zapewnił sobie miejsce 
na podium. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

Grupa 0
I miejsce: Paweł Wantuch
II miejsce: Karolina Bochenek

Grupa 4-5
I miejsce: Chojnacka Sylwia
II miejsce: Bochenek Kamil

Grupa 7-9
I miejsce: Kalicki Stanisław
II miejsce: Szczęśniak Wiktor
III miejsce: Musiał Bartłomiej

Małgorzata Balik 

Puchar Wójta w rękach Targowianki
Tegoroczna edycja największego  i najbardziej emocjonującego wyda-
rzenia sportowego – Pucharu Wójta Gminy Kłaj odbyła się 28 i 29 lipca. 
Cztery mecze piłki nożnej, w których lokalne kluby sportowe walczyły 
o miano tej najlepszej rozegrane zostały na boisku sportowym LKS 
„Start” Brzezie. 

Sobotnim popołudniem w pierwszym meczu na murawę wyszli piłkarze 
„Zrywu” Szarów i „Targowianki” Targowisko. Po 90 minutach walki o zwycię-
stwo i z upałem, mecz zakończył się wynikiem 5:0 dla drużyny z Targowiska. 
Po drugim meczu do finału awansowali natomiast „Wolni” Kłaj pokonując 
gospodarzy obiektu – „Start” Brzezie z wynikiem 2:1.

Im bliżej finału tym więcej było emocji. Niedzielne rozgrywki rozpoczę-
to meczem o 3 miejsce, w którym to  „Start” musiał uznać wyższość „Zrywu”. 
Choć piłka kilkakrotnie krążyła w pobliżu bramki Szarowa to finalnie Brze-
ziu nie udało zdobyć się żadnego punktu. Szarów zwyciężył 3 punktami. 

W finałowym meczu „Targowianka” pokonała „Wolnych” aż 5 do 1 
i przez najbliższy rok będzie mogła  się posługiwać  mianem najlepszej 
drużyny piłkarskiej  Gminy Kłaj. 

Puchary kapitanom drużyn wręczył Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj 
wraz z Dariuszem Wieczorkiem Prezesem LKS „Start” Brzezie. Targowian-
ka prócz pucharu za pierwsze miejsce, stała się właścicielem (na rok) pu-
charu przechodniego. Jednak dla nich to wciąż za mało. Otrzymali również 
nagrody indywidualne: najlepszym strzelcem został Jarosław Chryczyk, 
a odkryciem turnieju Robert Czuraj. Bramkarzem turnieju okrzyknięto na-
tomiast zawodnika „Startu” – Artura Pajora. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

1 miejsce – „Targowianka” Targowisko 
2 miejsce – „Wolni” Kłaj
3 miejsce – „Zryw” Szarów 
4 miejsce – „Start” Brzezie 

Piłka Ręczna w Szarowie
Minął kolejny rok szkolny. Jak zawsze o tej porze przychodzi czas 
na podsumowania i refleksje. Nie inaczej jest też w sporcie, spróbujmy 
wiec podsumować sezon sportowy 2017/2018 w sekcji piłki ręcznej 
dziewcząt UKS „Alfa” Szarów. Sezon, dodajmy ze wszech miar udany, tak 
pod względem sportowym jak i organizacyjnym.

W minionym sezonie trenowały i grały u nas dwie grupy dziewcząt, 
starsza w kategorii młodziczka oraz młodsza w kategorii dzieci. Gru-
pa młodsza występowała w cyklu comiesięcznych turniejów w Bocheńskiej 
Lidze Piłki Ręcznej Chłopców i w gronie 14 zespołów, zajęła 2 miejsce. Ich 
starsze koleżanki grały już w Małopolskiej Lidze Młodziczek i wywalczyły 
na koniec rozgrywek na 11 zespołów Mistrzostwo Małopolski. Dało nam 
to prawo reprezentowania Małopolski w rozgrywkach centralnych i gry 
o Puchar Związku Piłki Ręcznej w Polsce, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach 
Polski Młodziczek. I tutaj też nam się powiodło, gdyż doszliśmy aż do gier 
półfinałowych, gdzie niestety, musieliśmy uznać wyższość mistrzów: Ślą-
ska i Pomorza.

Ponadto, dziewczęta zanotowały też sukcesy osobiste, gdyż sześć z nich 
zostało powołanych i regularnie występowało w Reprezentacji Małopolski. 
Były to: Krawczyk Małgorzata, Adamczuk Amelia, Jastrzębska Julia, Pio-
trowska Żaneta, Stachowicz Gabriela, Wajda Aleksandra. Zwieńczeniem ich 
pracy w Kadrze, były  występy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
gdzie na 16 reprezentacji wojewódzkich zajęły czwarte miejsce.

Oczywiście tak duże sukcesy nie przychodzą łatwo i same. Oprócz ciężkiej 
pracy na treningach, potrzebne jest również wsparcie szeregu osób. 

I nasze sukcesy też nie byłyby możliwe bez pomocy rodziców trenujących 
dzieci, oraz przychylnych i wspierających nas osób i instytucji, jak choćby 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, który organizuje nasze 
zajęcia i zaopatruje nas w sprzęt sportowy. Szczególne podziękowania na-
leżą się także Pani Marzenie Czyż, która jako dyrektor szkoły w Szarowie 
stwarza nam doskonałe warunki do treningów w szkolnej hali, oraz przede 
wszystkim, dla Wójta Gminy Kłaj Pana Zbigniewa Strączka, który bardzo ła-
skawym okiem spojrzał na nasze potrzeby. Bez finansowej pomocy ze stro-
ny Włodarza Gminy, nasz udział w Mistrzostwach Polski byłby praktycznie 
niemożliwy.

W minionym sezonie barwy naszego Klubu reprezentowały: Niedźwiedź 
Zuzanna, Krawczyk Małgorzata, Bukowiec Olga, Wajda Aleksandra, Pio-
trowska Żaneta, Trzaskalska Emilia, Rospond Oliwia, Stachowicz Gabriela, 
Jach Natalia, Banyś Oliwia, Jastrzębska Julia, Iwulska Klaudia, Adamczuk 
Amelia.

Obecnie rozpoczynamy wakacje i mamy nadzieję, że nadchodzący sezon 
będzie dla nas równie udany jak ten miniony.

Kutrzeba Krzysztof – trener zespołu

III Edycja Turnieju Piłkarskiego 
im. Zdzisława Bąka w Kłaju

31 lipca 2018 r. na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej w Kła-
ju została rozegrana III Edycja turnieju piłkarskiego im. Zdzisława Bąka, 
w którym udział brały następujące drużyny: Sprinter Kłaj, Wolni Kłaj, 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Mosir Bochnia, AP Chempions Nowe 
Brzesko, KS Piast Łapanów, KS Dąb Zabierzów Bocheński, Promień 
Mikluszowice, LKS Zorza Przebieczany.

Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym, z półfinałem i finałem. W su-
mie rozegrano 19 meczów które toczyły się od godziny 9:00 aż do 16:00 
przy głośnym dopingu rodziców. W meczu finałowym drużyna Szkoły 
podstawowej w Kłaju pokonała MOSiR Bochnia I.

Tabela miejsc w turnieju:
1. SPRINTER KŁAJ - 15 punktów
2. MOSiR - 12 punktów
3. AP CHEMPIONS - 9 punktów
4. KS Dąb Zabierzów Bocheński - 6 punktów
5. LKS Zorza Przebieczany - 4 punkty
6. Promień Mikuszowice - 4 punkty
7. KS Piast Łapanów - 4 punkty 
8. BRUK - BET TERMALICA NIECIECZA - 4 punkty
9. WOLNI KŁAJ - 2 punkty

Statuetki dla najlepszych zawodników i nagrody za wywalczone miejsce 
wręczył Gospodarz Szkoły Podstawowej w Kłaju: Dyrektor Piotr Tałan, a me-
dale zakupił sponsor główny grupy Magia Futbolu: Tomasz Borowicz z firmy 
skorpionsport.pl.

Najlepszym strzelcem turnieju został: zawodnik z drużyny SPRINTER KŁAJ 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Karol Cieśla z MOSiR Bochnia I

Najlepszym bramkarzem turnieju został: WIKTOR NOWAK z SPRINTER KŁAJ

Należy nadmienić, że turniej nie odbyłby się bez wsparcia wielu instytu-
cji i ludzi!

Sponsorzy III Edycji turnieju im. Zdzisława Bąka w Kłaju:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju: Piotr Tałan
- Market Point Kłaj
- Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Kłaju
- Sklep Przemysłowy ,,Żuczek’’ w Kłaju
- Cukiernia Łysek Jerzy
- P. Piotr Damian Włodarczyk
- Tomasz Borowicz

i wiele więcej instytucji, które wolą pozostać anonimowe.

Wolontariusze turnieju :
– Kacper Półtorak
– Dominik Konsorski

Cały turniej zorganizował i przygotował zarządca grupy Magia Futbolu - 
Karol Palich. 

Najpiękniejsze jest jednak to, że graliśmy dla naszego chorego kole-
gi oraz przyjaciela Konrada Adamczyka.

Dziękuje z całego serca,

Karol Palich
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza

dzieci w wieku od 4 do 8 lat wraz z rodzicami
na RODZINNIE KREATYWNIE – FESTIWAL MAŁEGO DZIECKA

• wesołe gry i zabawy z animatorami
• warsztaty skręcania baloników
• inspirujące warsztaty szachowe
• kreatywne warsztaty plastyczne

• warsztaty serowarskie 
• szalony pokaz chemiczny 

• pracownia fantazyjnych mydełek
• artystyczne malowanie buziek

• przestrzenne klocki konstrukcyjne
• Clown Olo. Ale Cyrki!

Niedziela, 16 września
16.00 - 18.30  Szkoła Podstawowa w Kłaju

Wstęp WOLNY
Warsztaty – ilość miejsc ograniczona.

Patronat Honorowy Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj.

Zadanie dofinansowane przez Powiat Wielicki

Sponsorzy: 

Partnerzy:

Szkoła
Podstatowa

w Kłaju

Więcej na FB „rodzinnie zakręceni”


