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Trakt pieszy na ulicy Kościelnej w Kłaju ma już swoją kontynuację. 

Zakończyła się realizacja ważnej inwestycji mającej na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa w szczególności pieszym. Prace wykonywane zostały na 
400 metrowym odcinku od Kościoła para�alnego w stronę Gołegobrzegu. 

Bezpieczniej w drodze do i z Kościoła 
w Kłaju 

Filia biblioteczna w Brzeziu zyskała nowy wizerunek. W ramach odnowie-
nia pomieszczeń pomalowano ściany i su�t, uzupełniono oświetlenie, 
położono nową wykładzinę. Zakupiono nowe, jasne regały i biurko oraz 
kolorowe pawlacze. Wstawiono także nowe okna i drzwi dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  Dzięki modernizacji biblioteka zyskała 
większą przestrzeń, którą będzie można wykorzystać na spotkania i różno-
rodne imprezy dla czytelników.

Kamila Polak 

Odnowione pomieszczenia Filii
bibliotecznej w Brzeziu

Zakończyła się realizacja zadania pn.: ,,Prace konserwatorskie o charak-
terze technicznym i estetyczno - plastycznym kamiennej Kapliczki 
przydrożnej Chrystusa ukrzyżowanego z 1846 lub 1864 r. zlokalizowa-
nej w miejscowości Kłaj”. 

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
kowych kapliczkach realizowane były w ramach konkursu pod nazwą 
„Kapliczki Małopolski 2017” Uchwałą Nr XXXVI/553/17 Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku, została udzielona pomoc 
�nansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 
małopolskiego.

Rozpoczęcie robót zgodnie z umową nastąpiło 21.07.2017 r. W dniu 14 
listopada zostały wykonane czynności odbiorowe w wyniku, których 
został przyjęte prace konserwatorskie. Prace były prowadzone w oparciu
o opinię wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krako-
wie. Wartość wykonanych robót: 21 500,00 zł.

Wojciech Liszkowski 

Krzyż jak nowy

Gmina Kłaj, dzięki staraniom jej gospodarza – Zbigniewa Strączka doposa-
żyła stację pogotowia ratunkowego w Niepołomicach. Zakupione zostało 
krzesło kardiologiczne, które ma być ogromnym udogodnieniem w 
transporcie pacjentów. Sprzęt ten ułatwi nie tylko przewóz poszkodowa-
nych, ale również pozwoli w łatwiejszy sposób zjeżdżać z pacjentem po 
schodach. Dzięki temu sprzętowi transport stanie się komfortowy zarów-
no dla ratowników medycznych i jego pacjentów. W ramach wyposażania 
karetki zakupiono również detektor tlenku CO, który ma służyć zapewnie-
niu bezpieczeństwa osób pędzącym na ratunek, zwłaszcza w rozpoczętym 
sezonie grzewczym. 

Oliwia Bieda

Ratownicy medyczni wyposażeni
w nowy sprzęt

Zakończona została inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców 
Łężkowic i Grodkowic. Bowiem wyremontowano łącznie 1323 m.kw. 
drogi stanowiącej łącznik tych dwóch miejscowości.

441 m.b. nawierzchni bitumicznej położonych zostało na najbardziej 
zniszczonych fragmentach ulicy. Droga rozpoczyna swój bieg pod cmen-
tarzem para�alnym w Łężkowicach i kończy się w Grodkowicach na 
skrzyżowaniu z ulicą umownie nazywaną Chmielną. Przedsięwzięcie 
zrealizowane zostało dzięki środkom rezerwy zostało dzięki środkom 
pochodzącym z rezerwy celowej Budżetu Państwa. 

Oliwia Bieda

Nadająca się do jazdy
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27 października 2017 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brze- 
ziu nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jedno-
stek OSP spoza KSRG oraz oddanie do użytkowania instalacji do odpro-
wadzania spalin i parking przy OSP w Brzeziu. 

Zakup sprzętu dla OSP był współ�nansowany z Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”, jego wartość 
wynosiła: 45 196,00 zł, a dotacja na jego realizacje to: 22 596,00 zł.

- Jednostka OSP w Dąbrowie wzbogaciła się o pompę pływającą Niagarę 
II o wydajności 1200l/min o wartości: 4 785,00 oraz 2 aparaty powietrzne 
Fenzy X-pro o wartości 7 623,66 wraz z dwoma sygnalizatorami bezruchu 
o wartości: 1 672,80 zł. 
- Jednostka OSP w Targowisku otrzymała 2 aparaty powietrzne Fenzy 
X-pro o wartości: 7 623,66 wraz z dwoma sygnalizatorami bezruchu o war- 
tości: 1 672,80 zł.
- Jednostka OSP w Łężkowicach otrzymała 2 aparaty powietrzne Fenzy 
X-pro o wartości: 7 623,66 wraz z dwoma sygnalizatorami bezruchu o war- 
tości: 1 672,80 zł.
-Jednostka OSP w Brzeziu otrzymała Latarki Survivor led z ładowarkami 6 
kpl. o wartości: 5 129,00 oraz wentylator oddymiający o wydajności 35 000 
m3/h o wartości: 4 047,00, a także cztery sygnalizatory bezruchu Super 
Pass o wartości: 3 345,60 zł.  

W ramach programu „Małopolskie Remizy 2017”, powiększono parking 
przy OSP oraz zamontowano system odprowadzenia spalin z pojazdów. 
Wartość inwestycji: 68 670,00 z czego dotacja Urzędu Marszałkowskiego 
wyniosła: 25 487,00 zł.

Sprzęt przekazał Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek na ręce przedstawi-
cieli OSP. W swoim podziękowaniu za czynną prace na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej gospodarz gminy, Zbigniew Strączek oraz Komendant 
Gminny ZOSP RP Dariusz Pilch zapewnili, że jest to kolejny planowany etap 
rozwoju Jednostek OSP na terenie Gminy, a w szczególności dbanie o ich 
bezpieczeństwo oraz zdrowie.  W kolejnych latach jednostki OSP będą w 
ramach programów dalej doposażane w sprzęt dla ratowania i ochrony 
życia oraz zdrowia mieszkańców, jak również samych strażaków.

Dariusz Pilch 

Przekazanie sprzętu dla OSP Gminy Kłaj 
w ramach programu „Bezpieczna Mało-

polska” oraz „Małopolskie Remizy 2017” 10 listopada, Wójt Gminy Kłaj ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebu-
dowa i rozbudowa istniejącego budynku dworca kolejowego, budowa 
ogólnodostępnego parkingu oraz zagospodarowanie terenu w Kłaju”. 
Inwestycja ta realizowana będzie w ramach projektu: „Trasy rowerowe
i piesze MOR - strefa 1-Tereny rekreacyjno-turystyczne przy stacji PKP”. 
Budowa infrastruktury  obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejo-
wego ma ruszyć początkiem roku 2018. 

Gmina przejęła dwa niezagospodarowane, niszczejące obiekty: budynek 
stacji PKP oraz sąsiadujący z nim budynek w styczniu ubiegłego roku. Już 
wtedy gospodarz gminy – Zbigniew Strączek zaznaczył, że w tak fatalnym 
stanie długo pozostać nie mogą. Nieczynny obecnie obiekt, który kiedyś 
służył podróżującym jako poczekalnia zostanie rozbudowany. Natomiast 
w miejsce sąsiadującego gmachu postawnie hala o rzucie wydłużonego 
trapezu, przykryta dwuspadowym dachem. Po tylu latach bezużyteczny, 
walący się pustostan zamieni się nowoczesną poczekalnię. Obiekty 
połączy przeszklone wejście, które również służyło będzie jako przejście 
od ulicy tzw. Kolejowej na peron. 

Zadaniem �rmy, która wygra przetarg będzie również wyposażenie 
dworca PKP oraz zakup elektronicznego infokiosku. Standardowym wypo-
sażeniem kiosku jest 32- calowy ekran dotykowy zorientowany w pozycji 
pionowej. Urządzenie ma dwojakie zastosowanie funkcyjne:

- informacji pasażerskiej o zbliżających się połączeniach kolejowych,
- informacji turystycznej pomagającej zlokalizować najważniejsze lokalne 
instytucje oraz warte odwiedzenia miejsca.

Drugi infokiosk przystosowany ma być dla osób niepełnosprawnych. 
Regulowana elektrycznie (w zakresie 500 mm) wysokość monitora 
sprawia, że każdy użytkownik znajdzie dla siebie wygodne położenie 
ekranu. Montowany standardowo ekran dotykowy o przekątnej 19-cali. 
Opcjonalna klawiatura wandaloodporna z trackballem oraz możliwość 
zabudowy szeregu elementów wyposażenia dodatkowego.

Inwestycja przewiduje również montaż małej architektury: stoliki, ławki, 
kosze na śmieci, stojaki dla rowerów ze stali nierdzewnej. Wszystko uzupeł-
nione zostanie o ścieżki, dojścia, schody terenowe, pochylnie oraz dwa 
parkingi na łącznie 61 miejsc parkingowych.

Oliwia Bieda 

Oczekując na pociąg
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Z wycieczką wakacyjną dzieci szkolnych z Targowiska udaliśmy się w Do- 
linę Popradu. Przewodnik oczekiwał w Nowym Sączu. Przejął całą grupę 
i przedstawił bogaty program zwiedzania. Wydawało się niemożliwością 
obejrzenie tylu miejscowości i obiektów – a jednak się udało. Okazuję 
się, że dzieci mają kondycję i chętnie podążają wytyczoną trasą. Nie było 
żadnych skarg, czy też ociągania się. Jeżeli takowe się pojawiały – to 
wśród opiekunów.

Rozpoczęliśmy od Nowego Sącza – Rynku („sercu miasta”) i znajdującego 
się na obrzeżach Miasteczka Galicyjskiego, czyli osady małopolskiej z prze- 
łomu XIX i XX wieku zrekonstruowanej na podstawie starych planów i rycin. 

Następnym punktem wycieczki był Stary Sącz – miasto-muzeum. Rynek 
brukowany kamieniem – kocimi łbami, zespół klasztoru Sióstr Klarysek 
otoczony 6-metrowym murem z niewielkim kościółkiem przyklasztornym 
(z doczesnymi szczątkami św. Kingi). Układ architektury starego miasta 
pochodzi z drugiej połowy XIV wieku i takim dotrwał do dziś. Znajdujący się 
na przedpolach Ołtarz Papieski także warty jest zwiedzania. W niezmienio-
nym kształcie od 1999 roku, został obudowany domami noclegowymi dla 
wycieczek, uczestników szkoleń, spotkań kapłańskich, itp.

Udając się w stronę Krynicy Doliną Popradu zatrzymaliśmy się w Piwnicz-
nej, przy pijalni wody „Piwniczanki”. Tutejsze tereny ob�tują w bogate 
źródła wód mineralnych. Droga wzdłuż Popradu należy do jednego z naj- 
piękniejszych szlaków, wije się wraz z nurtem rzeki, tworząc liczne zakola
z przepięknymi widokami.

Dojechaliśmy do Muszyny – uzdrowiska, ob�tującego w liczne atrakcje 
historyczne, przyrodniczo-krajoznawcze i sportowo-rekreacyjne. Tu 
butelkowana jest woda mineralna, po odpowiednim domineralizowaniu – 
„Muszynianka”. Zwiedziliśmy tutaj ogród sensoryczny. Wspinaliśmy się 
dosyć wysoko na pięknie zagospodarowane wzniesienie, ścieżkami, wijący-
mi się pomiędzy przeróżnymi kwiatami, krzewami i równiutko przystrzyżo-
ną trawą. Na szczycie wzniesiono wieżę widokową, z której rozpościera się 
rozległy widok. Ogród obsadzony jest rozmaitymi gatunkami kwiatów, 
które kwitną cały rok. Niebywały urok stanowią wczesną wiosną. 

Nowy Sącz, Stary Sącz, Piwniczna, Muszyna, a na koniec Krynica. Bez wypra-
wy na Górę Parkową nie byłoby udanej wycieczki. Choć na Krynicę zostało 
niewiele czasu, dzieci były bardzo usatysfakcjonowane wyprawą. Wyjazd,
a potem powrót, wagonikiem kolejki naziemnej dostarczył każdemu 
uczestnikowi, niezależnie od wieku, wielu emocji.

Nie było gdzie zabrać dzieci na obiad, wszędzie odmawiano, ponieważ 
grupa była zbyt liczna. Udało się zamówić telefonicznie posiłek w Restaura-
cji  McDonald,  której  to  pracownicy  podołali  wyzwaniu  i  przygotowali
w szybkim czasie 52 porcje. 

Wróciliśmy szczęśliwie o 20:00. Rodzice czekali na swe pociechy, bowiem 80 
procent uczestników to dzieci z najniższych klas. Opiekunowie byli pod 
wrażeniem dyscypliny, posłuszeństwa dzieci. Być może sprawił to przewod-
nik. Nie znosił sprzeciwu, żadnego marudzenia, mobilizował wszystkich 
grupowiczów, również opiekunów. Nie było uproś – góra czy nie góra, 
trzeba było iść.

Być może zaproponowany przez nas program był zbyt ob�ty jak na jedno-
dniowy wyjazd, ale za to bardzo ciekawy i pouczający. Z pewnością 
opowiadania dzieci przyczynią się do tego, że chętniej wybiorą się Państwo 
w te strony podczas niedzielnych wypadów rodzinnych.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Rada Sołecka

Wycieczka była zorganizowana jako wywiązanie się z zobowiązania 
złożonego w liście intencyjnym do Sponsorów Dni Targowiska 2017 i �nan- 
sowana w ramach funduszy zebranych w czasie trwania imprezy.

Anna Wójtowicz

Z wyprawą przez Dolinę Popradu

Podkłady kolejowe w ogrodzie to temat, który od zawsze budzi kontrowersje. 
Ma swoich zagorzałych orędowników, ale równie dużą grupę przeciwników. 

Mówię podkładom NIE, bo się ich boję. 

Podkład kolejowy to drewno impregnowane silnymi środkami chemicznymi, 
które nie są obojętne dla zdrowia ludzi. Do tego po prostu śmierdzą, a w ciepłe, 
słoneczne dni brudzą użytkowników.

Pozwolę sobie, podeprzeć moje zdanie, głosem dr n. leśnych Izabeli Betlej. Cały 
artykuł jej autorstwa traktujący o problematyce powtórnego wykorzystania 
drewna impregnowanego znajdziecie na portalu: akademiaodpadowa.pl:

Bardzo częstym, a zarazem niewłaściwym sposobem postępowania z drewnem 
impregnowa-nym, wycofanym z eksploatacji jest jego powtórne wykorzystanie np. 
w ogródkach, w celu poprawienia estetyki i wyglądu przydomowej architektury. 
Brak wiedzy odnośnie szkodliwości takich odpadów, sprawia, że w sposób nieświa-
domy dochodzi do niepotrzebnego narażenia ludzi i zwierząt na oddziaływanie 
niebezpiecznych, często rakotwórczych substancji. 

Podkłady kolejowe impregnowane są olejem kreozotowym, który jest mieszaniną 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym m.in. naftalenu, 
antracenu, fenantrenu, chryzenu), stanowiących od 80 do 90% składników oleju 
oraz składników zasadowych i kwa-śnych – krezoli, fenoli czy metylowych pochod-
nych piryny i innych. 

Kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, uznany jest za bezpro-
gowy czynnik rakotwórczy oraz sklasy�kowany jest jako substancja rakotwórcza 
kategorii 1B, a niektóre z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA) uznano za trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne.

Pamiętajcie,  że  jeżeli  już  macie  w  ogrodzie  oryginalne  podkłady  kolejowe
z odzysku nie wolno aranżować z ich użyciem miejsc zabaw dla dzieci, jak 
również miejsc uprawy warzyw i owoców! Nie wolno po nich chodzić boso. Nie 
tylko same podkłady są niebezpieczne , ale także ich obróbka! Pamiętajcie o tym!

Michał Łuczkiewicz

Podkłady kolejowe w ogrodzie. 
Tak czy nie?

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” od 
czerwca realizuje projekt „Start do kariery”. Stanowi on element projektu 
„Krok do aktywności”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce, a do�nansowany jest z Funduszy Europejskich. 

Do tej pory 14 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wielickiego, aktywnie 
uczestniczyło w licznych zajęciach. Był to między innymi zajęcia z trenerem 
pracy oraz warsztaty z trenerem zatrudnienia wspieranego. 

Grupa osób wytypowanych na podstawie specjalistycznych diagnoz, została 
zakwali�kowana do odbycia kursów zawodowych. Był to m.in. kurs „Opiekun
w żłobku i klubie dziecięcym”,  zawierający oprócz bloków teoretycznych, ponad 
80 godzin praktyki zawodowej. 

Kurs obsługi komputera i internetu, wprowadzał w tajniki różnorodnych 
de�nicji i działań, które uczestnicy realizowali w praktyce. Podczas 40 godzin 
pracy, osoby niepełnosprawne samodzielnie, każdy przy swoim stanowisku, 
uczył się m.in. operacji na dysku, wyszukiwania plików, instalacji programów, 
wyszukiwania informacji w internecie, zakładania kont e-mail i wielu innych 
przydatnych umiejętności. 

Kolejnym z kursów był indywidualny kurs języka angielskiego, który  pozwolił 
na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, zarówno poprzez ćwiczenia 
mówienia, pisania, a także czytania. 

Każdy z kursów został zakończony egzaminem oraz otrzymaniem certy�katu, 
zaświadczającym o nabyciu nowych i rozszerzeniu kwali�kacji. Dzięki nim 
osoby niepełnosprawne, będą mogły poczuć się pewniej na trudnym i wymaga-
jącym rynku pracy. 

SRDN „Dobro Dziecka”

Kursy zawodowe osób niepełnosprawnych
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30 i 31 października w Przedszkolu w Dąbrowie odbył się konkurs 
recytatorski „Małe i duże misie”.

Cieszył się dużym powodzeniem. Chętnych było ponad 50 osób. Dzieci 
recytowały wiersze, których bohaterem był miś. Bardzo często miś- 
maskotka towarzyszył aktorom na scenie i pomagał pokonać tremę. Każdy 
występ nagradzany był gromkimi brawami, a wszyscy uczestnicy otrzyma-
li dyplomy uczestnictwa w konkursie wraz z symboliczną niespodzianką. 
Jury,   w  skład  którego  wchodziła  Pani  Dyrektor  i  wszystkie  pracujące
w przedszkolu Panie oceniało: głośność, dykcję, interpretację i ogólne 
wrażenie artystyczne. Po długiej naradzie wyłoniło 3 osoby z grupy 3,4-lat-
ków oraz 3 osoby z grupy 5,6-latków. 

Oto laureaci:

Grupa 3,4-latki.
I miejsce: Alicja Kosińska z grupy Motyli
II miejsce: Natasza Tota z grupy Motyli
III miejsce: Hubert Iwulski  z grupy Pszczół

Grupa 5,6-latki.
I miejsce: Ania Kościółek z grupy Pszczół
II miejsce: Piotr Głowa z grupy Stonóg
III miejsce: Karolina Bartoszek z grupy Stonóg    
 
Gratulujemy!

Bardzo dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w nauczenie dzieci 
wierszy. Dziękujemy dzieciom za ciekawe interpretacje wierszy, za wytrwa-
łość w ich opanowaniu pamięciowym i odwagę, jaką wykazały występując 
przed bardzo liczną publicznością.    

Alicja Czyżycka 

Konkurs recytatorski „Małe i duże misie”

Czwartego października, w dniu Świętego Franciszka z Asyżu, patrona 
zwierząt i ekologii, rozpoczęła się akcja zbiórki żywności, koców na rzecz 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

W związku z tym ogłoszony został konkurs na najciekawsze przebranie 
zwierzęce. Brali w nim udział zarówno uczniowie jaki i nauczyciele. 

Uczniowie paradowali cały dzień jako owieczki, baranki, pieski, kotki, 
myszki i motylki. Nauczyciele stali się biedronkami, motylkami, zdarzył się 
także wilk  i nie mogło zabraknąć jelonka. Na apelu przedstawicielki Samo-
rządu Uczniowskiego dokonały wyboru najlepszych kostiumów. Wśród 
zwycięzców znaleźli się uczniowie klas najmłodszych: Helena Woźniak, 
Julia Grzyb oraz Krystian Gaj. 

Wśród nauczycieli pierwsze miejsce zajęła p. Gertruda Rusak w przebraniu 
uroczej biedronki.

Już pierwsze dni zbiórki przyniosły efekt w postaci zebrania ponad 50 – ciu 
kilogramów karmy. Mamy nadzieję, że zbierzemy sto.

Krystyna Szczeszek

Dzień Świętego Franciszka z Asyżu
w Szkole Podstawowej w Brzeziu

Głównym celem działań edukacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarowie 
w zakresie ekologii było skuteczne kształtowanie właściwych, 
zgodnych z etyką ekologiczną postaw wobec środowiska. Pośrednim 
efektem tych działań było wpływanie na świadomość otoczenia i zmia- 
nę jego zachowań na bardziej przyjazne środowisku, a także rozwijanie 
pasji i zainteresowań uczniów.

Zatem  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szarowie uświadamiali sobie 
poprzez zabawę, że najważniejszym problemem współczesnego świata 
jest ochrona środowiska, w którym żyją. Postanowili więc bliżej poznać tę  
tematykę i z chęcią uczestniczy  w warsztatach: „Ekologicznie znaczy 
logicznie”. Warsztaty adresowane były do uczniów z klas I-III Szkoły Podsta-
wowej. Składały się  z czterech  części: zajęć edukacyjnych związanych z te- 
matyką ekologii, zabaw badawczych, ekologicznych zabaw ruchowych: 
Gra: „Segregowanie śmieci”, „Papierki i ja”, zajęć plastycznych, na których 
dzieci wykorzystywały zużyte przedmioty  ( zakrętki, butelki, gazety, itp.) 
by stworzyć  przepiękne prace. 

Podczas tych warsztatów stworzono uczniom odpowiednie możliwości
i sytuacje, aby mogli samodzielnie dochodzić do podstawowych procesów 
i praw przyrodniczych, rozbudziły swoje zainteresowania przyrodnicze
i dostrzegały zagrożenia we współczesnej cywilizacji wynikające z nie- 
racjonalnego korzystania z dóbr przyrody.  Nauczyciele przede wszystkim 
wspierali uczniów w ich działaniach i pomysłach.

Pokazywali jak w niekonwencjonalny sposób, kreatywnie wykorzystać 
kłopotliwe odpady. Powstały m.in. „Króliczki - Przytulanki” z starych 
skarpet, pawie z rolek po papierze toaletowym, drzewa jesienne z zak- 
rętek, wazoniki z butelek udekorowane makaronem  i plasteliną. Ucznio-
wie wykonując te prace plastyczne z surowców wtórnych, przekonały się, 
że wykorzystując „śmieci”, można dobrze się bawić. Zorganizowano 
również pokaz mody ekologicznej, w którym dzieci z klas od I-VI zaprezen-
towały się w przebraniach inspirowanych ekologią. Pokaz był formą 
konkursu na najlepsze ekologiczne przebranie. Uczniowie mieli nie lada 
wyzwanie przed sobą. Mali modele poradzili sobie świetnie. Po niebieskim 
wybiegu udekorowanym w balony z napisami ekologicznymi  w rytm 
muzyki z gracją i wdziękiem prezentowali się w kreacjach. Najlepsi modele 
pokazali nam co w roku 2017 jest największym „krzykiem mody” – butelko-
we buty, sukienka z worka na śmieci, korale z nakrętek, bluza z papieru, czy 
spódnica z gazet – to niedrogie, ekologiczne i przy tym modne stroje na co 
dzień. Na pokazie mody można było zobaczyć strój ekologiczny sportowy, 
wieczorowo-wizytowy i codzienny, klubowy, biurowy. Ciekawymi dodat-
kami były nietypowe nakrycia głowy i biżuteria z surowców wtórnych. 
Każda kreacja miała swoją nazwę, np. Błękitny czar, Elegancja - Francja, 
Muśnięcie wiatrem, Biurowy szał.

Za występ nasi modele i modelki otrzymali gromkie brawa od nauczycieli, 
zaproszonych gości, a także pozostałych uczniów, którzy ochoczo włączyli 
się do zabawy. Zabawa była po prostu przednia.  Wszystkie stroje i prezen-
tacje tak bardzo się podobały, że bardzo dużo modeli i modelek otrzymało 
wyróżnienia i nagrody. 

Ziemia – miejsce naszego życia, to, że należy o nią dbać wie już każdy nasz 
uczeń, ale nie tylko, gdyż z wielkim zaangażowaniem włączyli się również 
rodzice, którzy zorganizowali zbiórkę makulatury, zakrętek, sprzętu AGD. 
Wiedzą bowiem, że warto być EKO i że należy dbać o naszą planetę. Swoim 
pozytywnym zachowaniem dali przykład swoim dzieciom poprzez kształ-
towanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej zbiórki 
odpadów.  

Podsumowanie zbiórki  18-20 października 2017
Łącznie zebraliśmy 6491,2 kg surowców w tym:
4367,6 kg makulatury
473,1 kg nakrętek 
1650,5 kg elektrośmieci i baterii 

Katarzyna Kasina

„Ekologicznie znaczy logicznie”
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OBCHODY PATRIOTYCZNE
SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2017

W Przedszkolu Samorządowym w Kłaju nauczyciele wyznają zasadę, że patriotyzmu uczymy się przez całe życie i to już od najmłodszych lat. Dlatego 
dzieci nie tylko śpiewają pieśni patriotyczne, ale też uczestniczą w obchodach m.in. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Również w tym roku, we wszystkich grupach wiekowych, w związku z tym 
świętem, odbyły się zajęcia o Polsce. Wychowawczynie, przy pomocy 
przedszkolaków,  udekorowały  sale  dydaktyczne  w  narodowe  barwy.
W grupie III i IV odbył się uroczysty Apel. Przedszkolaki dowiedziały się, że 
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. 
Dzieci wysłuchały pieśni patriotycznych: ,,Wojenko, wojenko” ,,Pierwsza 
Brygada”.  Zaprezentowano  również  symbole  narodowe  takie  jak  �aga
i godło. Wierszem przybliżono czym jest Polska i w jaki sposób należy ją 
szanować. Na koniec odśpiewano Hymn. Po zakończonym apelu przed-
szkolaki wraz z wychowawczyniami udały się na spacer po miejscowości, 
na którym szczególną uwagę zwróciły na Kamień Wolności oraz �agi i sym- 
bole narodowe znajdujące się przed Urzędem Gminy w Kłaju. 

Celem zorganizowanych zajęć oraz uroczystości było kształtowanie poczu-
cia tożsamości narodowej i wychowanie patriotyczne w poszanowaniu 
Ojczyzny.

Następnego dnia (10 listopada) dzieci z grupy II, III i IV wybrały się autoka-
rem do Puszczy Niepołomickiej, na groby żołnierzy poległych w walce we 
wrześniu 1939 roku. Dzieci złożyły kwiaty na grobie oraz zapaliły znicze. 
Uczciliśmy również pamięć żołnierzy minutą ciszy.

Anna Wiśniewska

Polska Moja Ojczyzna

Radość i duma w dniu 11 listopada, w dniu Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości towarzyszy również najmniejszym Obywatelom naszej 
Ojczyzny. 

Już po raz kolejny w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, Przedszkolaki
z Dąbrowy wraz z Gronem Pedagogicznym, dziękowały za Niepodległość 
piękną piosenkę, wzruszającym wierszem, odświętnym strojem. Wszystkie 
Dzieci aktywnie włączyły się w obchody Święta Niepodległości, ponieważ 
zdają sobie sprawę, jak ważny dla Polski jest to Dzień. Dzięki zorganizowa-
nemu „Porankowi Patriotycznemu” w obchody tego Święta zostali włącze-
ni członkowie ich Rodzin oraz wiele innych osób. 

Przedszkolaki pamiętają i świętowanie Dnia Niepodległości jest już 
dobrym zwyczajem, na stałe zapisanym w kalendarzu Przedszkola w Dąb- 
rowie. 

Joanna Pieprzyca

„Poranek Patriotyczny” z okazji Święta Niepodległości
„Mali Patrioci to My!”
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11 listopada, jak co roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Brzeziu przygotowali program artystyczny, upamiętniający 99. 
rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza 
Para�i Przemienienia Pańskiego w Brzeziu, ks. Stanisława Maroszka. Po 
mszy wystąpili uczniowie naszej szkoły w programie słowno- muzycznym, 
w którym zaprezentował się m. in. zespół „Ukulele Band”. Uroczystość 
uświetnił też występ  Gminnego chóru „Gaudium”. Po zakończeniu progra-
mu artystycznego zgromadzeni w kościele  przeszli  pod pomnik marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce i kwiaty.

Zadanie współ�nansowane z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj – 
Zbigniewa Strączka. 

 A. Biernat

Gminne uroczystości upamiętniające 
99. rocznicę Odzyskania Niepodległości 

SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2017

OBCHODY PATRIOTYCZNE

Pieśni patriotyczne wprowadzają w zadumę i re�eksję nad wydarzenia-
mi z przeszłości. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy Polakami, a pamięć 
jest doskonałym przejawem patriotyzmu. 12 listopada w sali widowi-
skowej Urzędu Gminy w Kłaju zrobiło się głośno od melodii dobrze 
znanych pieśni towarzyszącym żołnierzom w chwilach przełomów, 
wojen oraz walki. Niedzielnym popołudniem odbył się II Powiatowy 
Przegląd  Pieśni Patriotycznych.

Na scenie wystąpiło 5 chórów z terenu Powiatu Wielickiego: „Cantata” 
Niepołomice, „Salt Singers” Bochnia, „Totus Tuus” Podłożę, Zespół „Fletnia” 
Zakrzów oraz gospodarz imprezy Gminny Chór „Gaudium”. Piękne pieśni 
przeniosły w czasy walki o niepodległość Naszej Ojczyzny. Po części 
artystycznej w ramach podziękowania przedstawicielom chórów wręczo-
no pamiątkowe tabliczki i kwiaty.

Serdeczne słowa podziękowania popłynęły od Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Kłaj – Krystyny Gierat, Prowadzącego – Macieja Mularczy-
ka oraz Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka.

Dowód swojej miłości do Polski dali również najmłodsi uczestnicy imprezy 
biorąc udział w konkursie recytatorsko – wokalnym.

Wydarzenie stało się niepowtarzalną okazją do wspólnego śpiewania i zło- 
żenia serdecznych życzeń pani Renacie Kamodzie – dyrygentce „Gaudium”, 
która w ten dzień świętowała imieniny.

Zadanie do�nansowane przez Powiat Wielicki.

II Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznych 
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LEKCJA HISTORII
SAMODZIELNOŚĆ   Październik-Listopad 2017

Jedenasta lekcja Historii z Wolnymi poświęcona jest historii ziemi Halickiej, która przez wieki stała się obiektem rywalizacji czterech 
potężnych sąsiadów: Rusi, Węgier i Polski oraz państwa Osmańskiego.

Ziemia halicka to jedna z najdawniejszych kolebek państwowości 
ruskiej. W 981 roku księstwo halickie przyłączone do Rusi Kijowskiej 
niepodległość  odzyskało  w  1144  r.  po  rozpadzie  Rusi  Kijowskiej.
W 1199 r. w wyniku poparcia i mocnej dominacji w tej części Europy 
polityki Piastów, władca Wołynia Roman Mścisłowicz połączył 
księstwo Halickie w jedno księstwo halicko-wołyńskie. Szybko boga-
cące się i rozwijające księstwo halickie staje się obiektem pożądania 
rosnących w siłę sąsiadów. W latach 1214 – 1215 oraz 1219 -1222 król 
węgierski Andrzej II osadza na tronie halickim swojego syna Koloma-
na, który był ożeniony z córką Leszka Białego, Salomeą. Znienawidzo-
ny przez miejscową ludność Koloman, za nakłanianie do wyznawania 
wiary w obrządku łacińskim, zostaje dwukrotnie wypędzony. W 1228 
r. Książe Daniel Romanowicz  Halicki  zostaje  panem  Wołynia  i  całej  
ziemi  halickiej. W 1239 roku Książe Daniel Halicki zajął Kijów, lecz 
musiał z niego uciekać podczas najazdu tatarskiego na Węgry, a nas- 
tępnie na Mazowsze. Tragiczny dla tych ziem był rok 1240, kiedy po najeździe Mongołów zniszczenia i spustoszenia były tak wielkie, że 
Daniel Halicki i jego syn decydują się przenieść stolicę do Lwowa. W 1245 roku Daniel Romanowicz Halicki sprzymierzony z księciem Konra-
dem I mazowieckim i Mendogiem władcą Litwy pokonuje pod Jarosławiem wojska wielkiego księcia kijowskiego Rościsława Michajłowi-
cza i powraca do księstwa Halickiego. Dzięki rozsądnej polityce i układom z sąsiadami oraz przychylności papieża Daniel Halicki w 1253 
roku zostaje koronowany na króla Rusi Halickiej przez Opizona legata papieża Innocentego IV w Drohiczynie w miejscowej cerkwi i choć 
liczono w związku z tym na zawarcie unii kościelnej to ostatecznie do niej nie doszło. Księstwo halickie osiągnęło swój największy rozkwit 
w okresie panowania jedynego króla tych ziem Daniela Halickiego w latach 1238 – 1264. Ziemie te podbite przez Kazimierza Wielkiego
w latach 1340 - 1349 pozostawały pod panowaniem Polski jako południowo-wschodnia rubież polski tzw. „Kresy ” aż do 1772 r., kiedy to 
Maria Teresa jako spadkobierczyni korony węgierskiej, zaanektowała ziemię halicką podczas I rozbioru Polski, nadając jej nazwę Galicji
i Lodomerii. W XIX wieku obserwuje się powolny rozwój przemysłowy tego regionu, który znacznie przyśpieszył w ostatnich dekadach po 
wybudowaniu linii kolejowej. Podczas pierwszej wojny światowej i tuż po niej ziemie te stały się areną zaciętych i krwawych walk, najpierw 
rosyjsko-austryiacich a następnie polsko-ukraińskich w latach 1918 – 1919. W Stanisławoie mieściła się w 1919 r. siedziba władz Zachod-
nio-Ukraińskiej Republiki Ludowej( ZUNR) przeniesionej ze Lwowa. Tu 3 stycznia 1919 roku proklamowano zjednoczenie Ukrainy ze stolicą 
w Kijowie, jednakże dalsze krwawe zwycięskie walki w wojnie polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej przesądziły o pozostaniu tych 
terenów w obrębie II Rzeczypospolitej aż do roku 1939. W 1939 roku ziemie te zostały zaanektowane przez ZSSR a w latach 1941 – 1944 
okupowali Niemcy podczas II wojny światowej. W wyniku ustaleń Konferencji w Teheranie w listopadzie i grudniu 1943 r. i w Jałcie od 4 do 
11 lutego 1945 r. oraz wielkiej konferencji pokojowej w Poczdamie w sierpniu 1945 r. ziemie za Bugiem pozostały pod jurysdykcją sowiecką 
(do 1991 roku). Kresy wschodnie po 1945 roku weszły w skład republiki Ukraińskiej w chodzącej w skład ZSRR.

Od 1991 roku Ukraina jest państwem suwerennym, w 2009 przystąpiła w ramach Unii Europejskiej do programu „Partnerstwo Wschodnie” 
od 2014 roku jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską a od 1 stycznia 2016 r. jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europej-
ską. Tak pokrótce możemy przedstawić rys historyczny tych ziem, w którym niemały udział miała Polska okresu I Rzeczypospolitej. Świad-
czą o tym zabytki architektoniczne minionych lat, które stały się celem naszej wędrówki „Szlakiem Ziemi Halickiej”.

Podbudowani tą wiedzą historyczną ruszamy na Ukrainę na Podole, aby naocznie zapoznać się z zbytkami ziemi Halickiej, niemymi świad-
kami historii i kultury tej ziemi.

06.09.2017 r. (środa) przyjeżdżamy do Lwowa; starym utartym szlakiem wzdłuż Wałów Hetmańskich udajemy się do rynku na stare miasto, 
gdzie spotykamy się z przewodniczką Oksaną Grabowską. Zwiedzamy rynek, budynek przedwojennego Kasyna, zaułek ormiański i Ka- 
tedrę Ormiańską, Kaplicę Boimów, Katedrę łacińską, gmach Opery lwowskiej, a następnie Łyczków i cmentarz Orląt Lwowskich. Po pełnym 
wrażeń dniu zmęczeni, ale zadowoleni udajemy się do Obroszyna do hotelu Wiktoria na odpoczynek. Tu spotykamy się z naszymi znajomy-
mi, miejscowymi przyjaciółmi, z którymi od ponad dziesięciu lat utrzymujemy serdeczne stosunki i współpracę w dziedzinie sportu, 
turystyki i kultury. 

07.09.2017 r. (czwartek) wsiadamy do autokaru i udajemy się w kierunku Stanisławowa obecnie Iwanifrankowska. Po drodze zwiedzamy 
we wsi Szewczenkowe koło Halicza cerkiew św. Panteleona z 1194 r. wybudowaną przez księcia Romana Halickiego. W pobliskim budynku, 
w którym mieści się Muzeum archeologiczne zapoznajemy się z historią zasiedlenia tych ziem oraz z eksponatami z początków  powstania 
Rusi Halickiej, a następnie zwiedzamy Kryłos mogiłę Haliczyna czyli kurhan założyciela Halicza. Oglądamy również świeżo zrekonstruowa-
ne mury zamku Halickiego z XVI wieku, który stanął w miejscu XIV wiecznego zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. W póź- 
nych godzinach popołudniowych docieramy do hotelu Niwa w Stanisławowie. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku udajemy się

11 Lekcja Historii z „Wolnymi” - Szlakiem Ziemi Halickiej
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