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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

 każdego roku na władze samorządowe cedowanych jest 
coraz to więcej obowiązków. Stawia się nas przed wieloma, 
nowymi, czasem niełatwymi wyzwaniami. Jako gospodarz 
gminy, dokładam wszelkich starań, aby wszystkie swoje zadania 
wykonywać sumiennie i w sposób najlepszy dla lokalnej społecz-
ności. W tym celu wiele projektów realizujemy z udziałem środ-
ków unijnych. Liczne dotacje jakie dotychczas udało się pozy-
skać i te na które wciąż czekamy, pomagają stworzyć wizerunek 
gminy, jako miejsca wartego nie tylko odwiedzenia, ale i za- 
mieszkania, czy inwestowania.

Inwestycje w rozwój wiedzy

 Po wakacyjnej przerwie stanęliśmy na progu nowego 
roku szkolnego. To dla nas wszystkich czas wzmożonej pracy. 
Wypoczęci i pełni wigoru możemy wrócić do realizacji rozpoczętego w zeszłym roku szkolnym projektu pn. „Zwiększamy 
szanse na lepszą przyszłość”. Jest to program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Kłaj. 
Celem przedsięwzięcia jest rozwój u dzieci oraz młodzieży zdolności niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przy-
rodniczych, matematyki oraz umiejętności informatycznych. Tu również kładzie się nacisk na rozwój kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, z zastosowaniem innowacyjnych i aktywnych metod naucza-
nia oraz nowoczesnych technologii. 

W ramach inwestycji realizowanych jest pięć głównych zadań:
1. Rozwój kompetencji ICT u uczniów. Środki na realizację zadania to: 404.950 zł, natomiast wyposażenie pracowni informacyj-
nych: 57.600 zł. 

2. Rozwój kompetencji matematycznych u uczniów. Środki na realizację zadania to: 93.600 zł, a wyposażenie pracowni: 194.607,55 zł. 

3. Rozwój kompetencji przyrodniczych u uczniów. Środki na realizację zadania to: 86.400 zł, natomiast na wyposażenie pracowni 
przyrodniczych: 236.325 zł. 

4. Rozwój kompetencji nauczycieli. Dotacja na realizację tej części zdania wynosi: 194.940 zł. 

5. Organizacja wycieczek rozwijających kompetencje interdyscyplinarne. Na to otrzymaliśmy: 69.996 zł. 

 Budżet całego projektu to: 1.688.422,56 złotych, z czego aż 95% pochodzi z dofinansowania MRPO WM. Wkład własny 
gminy, jest natomiast wkładem niepieniężnym. 

Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby rajem dla mieszkańców i turystów

 Następną dobrą informacją dla gminy jest to, że otrzymaliśmy środki pieniężne na zadanie pn. „Rekreacyjno - turystycz-
na Dolina Raby” w wysokości: 2.600.000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną tzw. MOR’y, czyli Miejsca Obsługi 
Rowerzystów w dwóch miejscach: w pobliżu PKP Kłaj oraz w sąsiedztwie autostrady w miejscowości Targowisko. W ramach tej 
inwestycji teren przy PKP w Kłaju stanie się bogatszy o alejki spacerowe, siłownię terenową, plac zabaw z parkiem nauki, 
bikepark, parking z 24 miejscami postojowymi, toaletę publiczną oraz niezbędną, małą architekturę (stojaki rowerowe, kosze, 
ławki, wiaty biwakowe, tablice informacyjne, ogrodzenie). Spełnieniem potrzeb turystów oraz podróżujących będzie kiosk infor-
macyjny wraz z zintegrowanym systemem powiadamiania ludzi i systemem wiadomości turystycznej. 

 W Targowisku natomiast korzystać będzie można ze ścieżek rowerowych, placu wielofunkcyjnego, rekreacyjno – 
turystycznego z przeznaczeniem na boiska do różnych gier zespołowych. Tu atrakcje dla siebie znajdą miłośnicy rowerów crosso-
wych, bowiem teren zagospodarowany zostanie w różnej wielkości, formowane pagórki ziemne na obszarze prawie 150m/kw. 
Pamiętając również o najmłodszych, w projekcie przewidziano plac zabaw. Natomiast dla młodzieży oraz dorosłych zaprojektowano 
siłownię zewnętrzną. Podobnie jak w Kłaju, w Targowisku powstanie parking oraz mała architektura. W drodze przetargu 

Gospodarowanie poprzez pozyskiwanie –
czyli Wójt Gminy o Funduszach Unijnych
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wyłoniony został już wykonawca, który rozpocznie prace zaraz po podpisaniu umowy, a cała inwestycja gotowa będzie jeszcze 
w sierpniu 2018 roku.

VeloRaba – jako szlak po największych atrakcjach 

 W pozyskiwaniu funduszy unijnych mamy bardzo dobrą passę. Prawie 2.140.000 zł dostanie gmina na zadanie pn. 
„Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy 
Kłaj”. Projekt będzie miał ogromy wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Zaprojektowany przebieg tras prze-
widuje udostępnienie ciekawej oferty turystycznej zarówno na trasach, jak i w niedużej odległości od nich - poprzez możliwość 
zobaczenia zabytków, miejsc historycznych, militarnych, drewnianych kościółków itp. oraz zaprojektowany przebieg tras prze-
widuje udostępnienie ciekawej oferty przyrodniczej i krajobrazowej na trasie, jak i tych niedaleko zlokalizowanych. Trasy prze-
biegają przez obszary cenne przyrodniczo takie jak np. nasza wizytówka - Puszcza Niepołomicka. Na terenie Gminy Kłaj budo-
wane i modernizowane trasy pozwolą bezpośrednio dotrzeć do istniejących kąpielisk w Targowisku oraz do Puszczy Niepoło-
mickiej. Trasa w Kłaju doprowadzi do rezerwatu Wielkie Błoto, umożliwi bezpośrednie dotarcie do zabytkowych starych domów 
oraz przydrożnych, zabytkowych kapliczek. Wystąpi łączność bezpośrednia lokalnych tras rowerowych z sieciami głównymi, 
mam na myśli z trasą VeloRaba.

Pociąg ze stacji „Kłaj”

 W ocenie jest również projekt zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego 
w Kłaju”. Na to zadanie możemy pozyskać aż 2.400.000 zł. Warunkiem jest jednak pozytywna ocena wniosku. 

Co więcej?

 Naturalnie to nie wszystko. Wiele inwestycji jest prowadzonych, a o ich realizacji będę, zgodnie z nałożonym na mnie 
obowiązkiem, informował na bieżąco. Nie sposób nie wspomnieć o kompleksowej termomodernizacji budynków Domów Kultu-
ry w Łężkowicach i Brzeziu, gdzie szykuje się także remonty budynku i zakup wyposażenia. Kompleksowej odnowy przestrzeni 
publicznej oraz remontu i zakupu wyposażenia domaga się również Dom Kultury w Łysokaniach.

 W najbliższym czasie, mam nadzieję, że uda się rozpocząć prace nad budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na to zadanie mamy już zabezpieczone środki. Dostęp do infrastruktury rekreacyjnej pragnę 
zapewnić także mieszkańcom Targowiska oraz Szarowa, rozbudowując tamtejsze boiska szkolne. Brnąc w kierunki poprawy 
warunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, mam nadzieję, że ziści się plan budowy sali gimnastycznej w Grodkowicach 
(przy Szkole Podstawowej). 

 Systematycznie pracujemy nad podziałem działek w miejscu gdzie powstać ma tzw. „Osiedle w Kłaju”. Niemniej pracy 
i środków będzie potrzebnych na dalsze remonty Ośrodka Zdrowia (części budynku należącego do gminy) na potrzeby Gminne-
go Centrum Kultury. Musimy stworzyć warunki sprzyjające integracji społecznej, rozszerzyć ofertę kulturalną, poprzez stworze-
nie kompleksu o charakterze wypoczynkowo – kulturalnym i usługowym. Centrum Kłaja czeka także rewitalizacja. 

 Aktualnie prowadzone są także prace projektowe aby pozyskać środki unijne na utworzenie parkingu koło przystanku 
PKP Szarów na miarę XXI wieku. 

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020, zabezpieczone zostały środki na takie zadania jak: Budowa 
budynku zaplecza sportowego w Brzeziu, przebudowa remizy OSP Szarów, stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku, kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru w Łysokaniach 
przez budowę Osiedla, a tam Centrum Sportowego oraz rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych przy 
wyrobiskowych w Kłaju i Targowisku. Na bieżąco wykonywane będą również inwestycje tj.: rozbudowa istniejącej drogi w Kłaju, 
wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym, instalacja odnawialnych źródeł ener-
gii oraz wymiana i modernizacja oświetlania w budynkach użyteczności publicznej, budowa chodników dla pieszych w najbar-
dziej niebezpiecznych miejscach, a także projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezie i Gruszki. 

 Wszystkie te inwestycje czekają w kolejce do realizacji, a ich wykonanie uwarunkowane będzie od pozyskanych na to 
funduszy unijnych. Sukcesywnie, krok po kroku, osiągniemy zamierzone cele, aby wszystkim nam żyło się tu lepiej. 

Z wyrazami szacunku, 
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj 
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8 września, mieszkańcy gminy Kłaj i miejscowości ościennych oddali hołd poległym żołnierzom na Poszynie. To już po raz 
25.  wspólnie uczczono pamięć o�ar tragicznych wydarzeń  września 1939 roku. W tamtym miejscu, 56 żołnierzy z V Pułku 
Strzelców Podhalańskich wycofało się z ternu objętego działaniami wojennymi z Dobczyc do Puszczy, a tam wymordowa-
ni zostali przez żołnierzy wojsk niemieckich. 

Uroczystości upamiętniające o�ary tamtych, tragicznych wydarzeń rozpoczęto tradycyjnie „Sztafetą Pokoju”, w której uczest-
niczyli uczniowie placówek oświatowych gminy Kłaj oraz sąsiadujących Stanisławic. 

Część o�cjalną, witając licznie przybyłych gości zainaugurował  dyrektor szkoły podstawowej w Kłaju – Pan Piotr Tałan. Po 
przemówieniu, mikrofon przekazano uczniom. Młodzież przygotowana przez Panią Ewę Bułat, swoim programem artystycz-
nym dała cenną lekcję historii. Wzruszająca akademia przybliżyła zebranym zdarzenia z  pola bitwy. 

W kolejnym punkcie programu Pan Wojciech Wilk oczytał apel poległych, aby liczne delegacje mogły złożyć kwiaty przy 
grobie żołnierzy. Kwiaty składali: gospodarz Gminy - Zbigniew Strączek, przedstawiciele Rady Gminy, Sołtysów, placówek 
oświatowych, organizacji, instytucji społecznych, delegacje kombatanckie, mieszkańcy oraz członkowie klubu familijnego 
„Goritius” z Niepołomic.  

Na zakończenie części o�cjalnej w intencji poległych, Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek odprawił koncelebrowaną Mszę Świętą. 

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

Oliwia Bieda 

Po 78. latach wciąż pamiętamy
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„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Jan Paweł II
1 września, pod Pomnikiem Męczeństwa w Szarowie odbyły się uroczystości patriotyczne, upamiętniające 78. Rocznicę Wybuchu II 
Wojny Światowej. 

Obchody rozpoczęto od Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Kanonika Adama Kozłowskiego – Proboszcza Para�i Szarowsko – 
Dąbrowskiej. Po wprawiającym w zadumę Nabożeństwie, dzieci oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szarowie przygotowały akademię 
okolicznościową, jako doskonały rys historyczny zdarzeń z 1939 roku. Po wzruszającej lekcji historii, uczestnicy obchodów w asyście pocz-
tów sztandarowych przemaszerowali pod Pomnik Pamięci w Szarowie. Tam, aby oddać hołd tym, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 
1939- 1945, wspólnie zmówiono modlitwę i odczytano apel poległych. 

Licznie przybyłych gości przywitali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szarowie – Marzena Czyż, Sołtys Szarowa – Alicja Wójtowicz, Ksiądz 
Proboszcz – Adam Kozłowski oraz Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół – Kazimierz Sroka. 

Na zakończenie tych szczególnych dla każdego Polaka obchodów, delegacje władz samorządowych, sołtysów, szkół oraz stowarzyszeń 
złożyli pod pomnikiem wieńce.

78. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
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9 września, setki mieszkańców Gminy Kłaj bawiło się w kłajowskim centrum na „Pikniku u Wójta”. Pogoda była fantastyczna, gości 
tłum, a atrakcji bez liku. 

Piknikowanie rozpoczął gospodarz gminy i imprezy - Zbigniew Strączek witając wszystkich gości.  Na samym początku rozstrzygnięto 
konkurs pod nazwą „Wymień piec, wygraj rower”. Na nowym rowerze górskim odjechała Pani Aneta Szostak, mieszkanka Kłaja. W kolejnym 
punkcie programu, uwagę na sobie skupili sportowcy z Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego swoim pokazem sztuk walki. Zachwyca-
jącym, pełnym energii i werwy pokazem gimnastycznym pochwaliły się dzieci ze Sport Futury, przygotowane przez prowadzącą zajęcia 
Panią Olgę Ryczek. Sporą dawkę pozytywnych emocji zapewniły Basia oraz Agata Kubik. Młode, utalentowane mieszkanki Łysokań, dały 
zapowiedź i przedsmak wieczornych, muzycznych wydarzeń.

Swoje „3 minuty” na scenie mieli również uczniowie Szkoły Podstawowej w Szarowie. Przygotowani przez Panią Marzenę oraz Bogdana 
Czyżów muzycy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Niemniej oklasków usłyszały trzy fantastyczne i zdolne pary, które rock and roll 
akrobatyczny mają we krwi.

Bisowane były także dzieci z Targowiska, które pod względem wokalnym i repertuaru przygotowane zostały przez Urszulę Charycką – 
Nazaruk. Dzieci urzekły swoim śpiewem zgromadzoną publikę. Na czas trwania obchodów, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji 
towarzyszących tj.: wesołe miasteczko, FotoStand, tramwajoweLove, harcerskie zabawy, policyjne i strażackie miasteczko oraz teatrzyk dla 
dzieci. Cała gmina słyszała gdy do centrum przybyli motocykliści z HDK Motojadowniki, budzący zainteresowanie zarówno wśród dzieci, 
jak i dorosłych.

Zastrzykiem pozytywnej energii była „Sołtysiada”. W turnieju sołectwu udział wzięło, z sołtysem na czele, po 4 przedstawicieli: Brzezia, 
Grodkowic, Gruszek, Kłaja, Łężkowic, Łysokań, Szarowa oraz Targowiska. 

W pierwszej konkurencji „odbierz piłkę Krukowi”, zawodnicy usiłowali odebrać piłkę Krzysztofowi Krukowi, który z piłką do koszykówki 
potra� zrobić „istne cuda”. Następnie zawodnicy udowodnili, że w gminie Kłaj się kręci… kręci się hula – hop, a „każdy orze jak może” - 
zwłaszcza gdy trzeba prezentować polskie przysłowia w grze kalambury. Przedstawiciele sołectw dali świadectwo temu, że są doskonały-
mi rybakami oraz świetnie radzą sobie w polowaniu, zwłaszcza na żubra. Jednak najwięcej radości budziła konkurencja pt. „uratuj sołtysa”. 
Na całe szczęście, mimo tępa w biegu, na noszach nikt nie ucierpiał. Tegoroczny Puchar Wójta Gminy Kłaj w „Sołtysiadzie” zdobył Kłaj. 

Prawdziwe szaleństwo miało miejsce pod sceną gdy pojawiła się gwiazda disco polo i wieczoru – Exelent. Wymagająca widownia nie chcia-
ła pozwolić zespołowi odpocząć, do czasu drugiego bisu. Niepowtarzalną, wyborną zabawę zapewnił lokalny zespół Blues Shoes. Swoim 
bogatym repertuarem wypełnionym doskonale znanymi przebojami bawił towarzystwo do późnych godzin. Imprezę zwieńczyła grupa 
„Lubię to!” z Łapanowa. A gdy chłopcy „łapali oddech”, o to aby na parkiecie nie wiało nudą troszczył się Dj Karuzel z Super Imprezy.
Serdeczne podziękowania należą się współorganizatorom, bez których impreza obeszłaby się bez echa! 

Dziękujemy Jackowi Gądkowi i jego pracowitej ekipie – �rma Gastropol, za przepyszne smakołyki z grilla i zimne napoje w ten gorący 
dzień.  

Dziękujemy również �rmie Event Serwis za scenę, nagłośnienie, podłogę oraz oświetlenie, które w komplecie nadawało imprezie doskona-
ły klimat. 

Dziękujemy pracownikom Agencji Ochrony V.I.P., za dbałość o bezpieczeństwo wszystkich uczestników pikniku. 

Oliwia Bieda

W szczególności dziękujemy mieszkańcom gminy oraz naszym sponsorom, bez których wsparcia impreza nie mogłaby się odbyć. Tego-
roczne lato pożegnaliśmy dzięki hojności: 

Lista Sponsorów Pikniku u Wójta
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 
• Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami,
• Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO”, 
• Adam Dziadur, Piekarnia i Cukiernia „Janek”, Szarów
• AiFO Group, Bochnia 
• Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Grażyna Strączek
• Marek Leśniowski, „Coldmark”, Kłaj  
• Wellness i spa - Hotel Azalia, Anna Jachymek, Szarów
• Mariusz Łysek, Zakład Pogrzebowy „Azalia”, Kłaj

Lato o�cjalnie pożegnane

• TSN Sp. z o.o. ,Targowisko 
• Firma „Trans-Mar”, Aneta i Mariusz Wajda, Targowisko
• Maciej Laskowicz – firma „Linkart”, Kłaj
• Agencja Reklamowa „Nawigator”, Bochnia
• Firma Handlowa „Jax” Tadeusz Sikora, Bochnia
• Krusz Bud” Piotr Iwulski, Roboty Drogowo Budowlane, Szarów
• Sklep Spożywczo Przemysłowy „Żuczek”, Zenon Czubak, Kłaj
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Targowisku,
• Jerzy Łysek, Cukiernia Kłaj
• Sponsorzy Anonimowi
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Zdjęcia: Agnieszka Kowal
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Wrześniowe spotkania mieszkańców gminy Kłaj na łące w Targowisku, to „specjalność” Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko oraz 
tamtejszej Rady Sołeckiej. W tym roku, Targ Rzemiosła, Żywności i Ziół, bowiem tak nazywa się to przedsięwzięcie, odbył się 3 wrze-
śnia, a  była to już jego piąta edycja.

Mimo, że nie dopisało słońce, a aura była dość deszczowa to na targu nie brakowało kupców. W ofercie targowej znalazły się takie produkty 
jak: wyroby z drewna, koronki, hafty, ikony, malarstwo, ceramika, rzeźby, biżuteria, zabawki i kosmetyki. Wśród stoisk z żywnością domino-
wały: ciasta, pierogi, nabiał, owoce, zioła, miód oraz przetwory. Okazało się, że talent do handlu, jak na mieszkańców Targowiska przystało, 
mają nawet dzieci. A gdy udało im się wysprzedać cały smakowity asortyment z radością mogli gonić się pomiędzy „rzeźbami” z wikliny. 
Organizatorzy zatroszczyli się również o to, aby nikt z gości nie był głodny. Każdy z przybyłych mógł posilić się darmową grochówką, 
przygotowaną przez Jacka Gądka - �rma „Gastropol”. Natomiast o doskonały humor uczestników imprezy troszczył się magik, który z karta-
mi był w stanie zdziałać istne cuda. Największy zachwyt budziła jednak kobieta stworzona ze słomianych bali, która nie tylko witała gości, 
ale przykuwa uwagę przyjezdnych. Klimatu nadawało również ognisko, przy którym można było się ogrzać. Aby płomień choć na chwilę 
nie przygasł troszczył się Jacek Gądek - miłośnik i specjalista od wikliny. Już dziś zapraszamy na kolejny Targ za rok. 

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

Oliwia Bieda

Targ w Targowisku

Organizatorzy
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Aż stu pięćdziesięciu „gości” przyszło posłuchać fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które czytały znane polskie pisarki: 
Aida Amer, Izabella Frączyk, Agnieszka Krawczyk i Krystyna Mirek. Tej literackiej uczcie towarzyszyło mnóstwo atrakcji. W pięknie 
przygotowanej scenerii wokół popiersia S. Wyspiańskiego zgromadziła się liczna publiczność, po sali przechadzały się urocze krako-
wianki a na stołach czekały tradycyjne weselne placki.

Kolejnej edycji Narodowego Czytania organizowanej przez naszą bibliotekę nie przeszkodziła nawet aura. Mimo chłodnego popołudnia 
na sali panowała radosna atmosfera. W klimat dramatu Wyspiańskiego wprowadziły zebranych dzieci z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej 
w Targowisku, które pod kierunkiem Pani Haliny Kosak przedstawiły wiązankę tańców krakowskich. Pięknie wykonywane tany wspierała 
publiczność klaszcząc głośno w rytm brzmiących melodii.

Po chwili wszyscy zasłuchali się w słowa pięknej polszczyzny przypominając sobie niepowtarzalny nastrój „Wesela”. W role Pana Młodego, 
Panny Młodej, Racheli, Poety czy Widma wcieliły się znane i lubiane pisarki: Aida Amer, Izabella Frączyk, Agnieszka Krawczyk i Krystyna 
Mirek, które z zaangażowaniem zinterpretowały fragmenty dramatu. Publiczność nagrodziła je za to gromkimi brawami.

„Wyście sobie, a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”, „Chłop potęgą jest i basta”, „Trza być w butach na weselu” – to ludowe mądrości, 
które nie raz cytujemy nie zdając sobie sprawy, skąd pochodzą.

Podczas uroczystości zostali nagrodzeni także laureaci bibliotecznego konkursu literackiego, pod tytułem „Moja wieś – historia, legendy, 
zabytki, zwyczaje” ogłoszonego jeszcze przed wakacjami. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody – niespodzianki.
Stałym punktem każdej odsłony naszego Narodowego Czytania jest quiz z wiedzy o lekturze. Nie inaczej było i tym razem. Choć pytania 
były niełatwe, publiczność bez trudu dała sobie z nimi radę.

Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie oraz biesiada przy weselnych specjałach. Zainteresowani mogli też uzyskać odcisk pamiątkowej 
pieczęci przysłanej bibliotece przez prezydencką Kancelarię.

Czytanie jednego z największych dzieł literatury polskiej mogliśmy zrealizować dzięki pomocy wielu osób, m.in. p. Łukasza Pipczyńskiego, 
który wykonał popiersie S. Wyspiańskiego, p. Marii Bugaj - Sobkiewicz, która przygotowała scenogra�ę oraz p. Haliny Kosak, która przygo-
towała układ taneczny. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Osobne gorące podziękowania kierujemy w stronę zaproszonych autorek, które chętnie przyjęły zaproszenie naszej biblioteki i zgodziły 
się czytać fragmenty utworu.

Na koniec bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom literatury za udział w Narodowym Czytaniu. Mamy nadzieję, że kolejna – przyszło-
roczna edycja akcji będzie również cieszyła się Państwa zainteresowaniem.

Kamila Polak, 
Aneta Strach

„Jak się żenić, to się żenić!”

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017
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GMINNY DZIEŃ ZIEMNIAKA

Jak w skrócie opisać tegoroczne obchody Gminnego Dnia Ziemniaka? – Chłodna aura, ale gorąca atmosfera. W tym roku Dąbrowianie 

obchodzili święto swojej miejscowości w pierwszy weekend września.

Pierwszy dzień imprezy przepełniony był zabawami i atrakcjami dla dzieci oraz młodzieży, za udział w których uczestnicy nagradzani byli 

słodkościami. Tu m.in. sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu oraz wozu strażackiego. Przed wieczorną imprezą, aby nabrać 

sił i energii uczestnicy wydarzenia mogli degustować dania i wyroby ziemniaczane. Gwiazda wieczoru – uczestniczka programu „Must be 

the music” – Aretha Chmiel, wraz ze swoim zespołem „Aretha i Przyjaciele” bawiła publikę do samego rana. Przez całą noc królowały  hity 

lat 70, 80, 90, obecnych oraz nie brakowało disco polo. 

Drugi dzień świętowania rozpoczęto od para�alnych derbów na stadionie LKS „Zryw” Szarów. W roli sędziego doskonale sprawdził się 

Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski, który o�arował zwycięskiej drużynie z Dąbrowy symbolicznego krasnala. 

Sceniczne pokazy rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szarowie rock and roll’owym tańcem akrobatycznym. Swoim pokazem 

karate tradycyjnego zachwycali również uczestnicy zajęć Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Strażaków i jednocześnie organizato-

rów, każdy kto chciał wspomóc w doposażeniu nowych wozów bojowych, mógł uczestniczyć w licytacji atrakcyjnych fantów lub poprzez 

zakup cegiełki na loterię fantową. Wieczorem natomiast przyszedł czas na ciąg dalszy festynu. 

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

Oliwia Bieda 

Gminne Święto Ziemniaka

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017
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GMINNY DZIEŃ ZIEMNIAKA
"Odczuwać wdzięczność i nie wyrazić jej, to jakby mając prezent i pragnąc go wręczyć Komuś, zatrzymać go sobie… "

Drodzy uczestnicy Dnia Ziemniaka w Dąbrowie, sympatycy, wspierający oraz darczyńcy!

Z ogromną radością oraz wdzięcznością kierujemy do Was słowa podziękowania za pomoc w organizacji, okazałe wsparcie oraz obecność 

na Dniu Ziemniaka w Dąbrowie w dniach 2-3 września. Dzięki Państwa bezinteresownej pomocy oraz obecności udało Nam się zorganizo-

wać dwudniowe wydarzenie pomimo przeciwności w postaci pogody. Cały dochód zostanie przekazany na doposażenie wozów 

bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie, dzięki temu jeszcze lepiej i z większym profesjonalizmem będziemy służyć mieszkań-

com Dąbrowy oraz całej Gminy. Ze szczerego serca przyjmijcie Nasze wyrazy wdzięczności.

Druhny i Druhowie OSP Dąbrowa

Lista sponsorów oraz darczyńców, którym należą się szczególne podziękowania:

Radna Gminy Kłaj Elżbieta Baja

Lucyna i Tadeusz Buczek

Salon fryzjerski "Ewa" Ewa Dziedzic

Krystian Flasiński

Firma Usługowo Handlowa Andrzej Hytroś

Zakład Blacharsko Lakierniczy Stanisław Hytroś

Krusz Bud - Piotr Iwulski

Usługi budowlane oraz koparki - Stanisław Iwulski

Usługi Transportowe Mariusz Jachymek 

Zakład Śusarski Jarosław Jastrzębski 

Kompleksowe Usługi brukarskie Ryszard Jeleń

Usługi mechaniczne oraz przeglądy techniczne Marek Juszczyk

Radny Powiatu Wielickiego Adam Kociołek

Usługi Budowlane Piotr Kościółek

Usługi Grawerskie Waldemar Kościółek

Małgorzata i Wojciech Kościółek

Usługi Szklarskie Adam i Mirosław Kowal

Ksiądz Proboszcz Adam Kozłowski

Ksiądz Wikary Tomasz Plewa

Automatyka Jerzy Kukiełka

Lasoń - Bud Marek Lasoń

Warsztat Samochodowy Sebastian Łysiak

Sołtys Roman Marosz

Elmar - Elżbieta i Marek Mikuła

MM Serwis - Mirosław Mleko

Iwona i Krzysztof Nowak

Usługi Budowlane Krzysztof Nowak

Grzegorz Odrobina

Sklep Spożywczy Danuta Orlik

Usługi Wodno Kanalizalizacyjne i Gaz - Mieczysław i Paweł Orlik

Stanisław Placek

Radny Powiatu Wielickiego Zdzisław Prochwicz

Zakład stomatologiczny Anna i Katarzyna Rutkowscy

Księgowość Danuta Skarła

Radna Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek

Przewodniczący Rady Gminy Kłaj Sylwester Skoczek

Ireneusz i Ewa Skrzypek

Łukasz Smoter

Solarz Kuchnie - Robert i Jadwiga Solarz

Studio Zdrowia Art&Health

Tomasz Tylka

Mirosław Wajda

Ośrodek szkolenia kierowców "Prawko" Marek Wójciak

Sołtys Szarowa Alicja Wójtowicz

Agnieszka i Mariusz Wróbel

Mini delikatesy Józef i Krystyna Zawadzcy

Drukarnia Bowa Brzesko

Bogdan Gracz

Ewa i Janusz Szczudło

Wojciech Smoter

Paweł Jędrzejczyk

Bramy garażowe i wjazdowe - Piotr Szlachta

Krzysztof Kuklicz

Czesław Szlachta

Delikatesy Centrum w Kłaju - Stanisława Nowak

Sobkiewicz Małgorzata i Grzegorz

Krzysztof Skarła - sklep z materiałami ozdobnymi do ogrodu

Tomasz Szewczyk

Maria i Jerzy Szafraniec

Sklep elektryczny Kabelek Brzezie

Adam Dziadur - Piekarnia Janek w Szarowie

Frykas

Kwiaciarnia Maciejka

Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie

Thorn�eld - Paweł Kolarzyk

ATMAT - Druk 3D i budowa maszyn

Hotel Azalia

Salon fryzjerski Waldi

Gospodarstwo Ogrodnicze Lucyna i Jacek Kukiełka

MKS Wyzwolenie

Tomasz Trzaskalski

Adam Walaszek

Marcin Janik

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017
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INFORMACJE

W nawiązaniu do wydarzeń, które miały miejsce w dniach od 
30.08.2017 r. do 03.09.2017 r., kiedy stwierdzono w gminnej sieci 
wodociągowej występowanie bakterii z grupy coli uprzejmie 
informuję, że w związku z koniecznością przepłukania 
wewnętrznych instalacji w budynku po dopuszczeniu wody do 
użytku Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości będący 
Odbiorcami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
będą mieli dokonywane korekty (odliczenia) rachunków w zak- 
resie zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rachunki będą 
pomniejszone w najbliższym okresie rozliczeniowym. Ilość 
odliczenia wody i ścieków – 1000 litrów (1 m3).

Jednocześnie pragnę poinformować Mieszkańców, że Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne podjęło niezwłoczne działania w ce- 
lu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ustalenia przyczyn oraz wycia-
gnięcia wniosków po to aby w przyszłości zminimalizować praw-
dopodobieństwo ponownego wystąpienia zaistniałego zjawiska. 
Ze swojej strony przepraszam wszystkich Mieszkańców za powsta-
łe z tego tytułu utrudnienia i niedogodności. 

Jednocześnie bardzo dziękuję Mieszkańcom za wyjątkową cierpli-
wość i wyrozumiałość, którą wykazaliście Państwo pomimo braku 
dostępu do bieżącej wody pitnej.

Pragnę również serdecznie podziękować wszystkim zaangażowa-
nym  w  organizowanie  zastępczych  punktów  dystrybucji  wody,
a w szczególności:
- Szefowi Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego Panu Wójto-
wi Zbigniewowi Strączkowi oraz całemu Sztabowi Zarządzania 
Kryzysowego,
- Gminnemu Komendantowi OSP Panu Dariuszowi Pilchowi oraz 
wszystkim druhom z jednostek OSP Gminy Kłaj,
- Państwu Sołtysom z przedmiotowych miejscowości, 
        
Z wyrazami szacunku,

Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

Szanowni Mieszkańcy miejscowości 
Dąbrowa, Szarów, Łysokanie, Brzezie, 

Gruszki, Grodkowice, Łężkowice.

W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców miejscowości Łysoka-
nie dziękuję wszystkim pracownikom GZK w Kłaju oraz wszystkim 
osobom,  które  bezinteresownie  zaangażowały  się  w  działania
w czasie zaistniałej sytuacji (tj. zanieczyszczenia wody pitnej na 
terenie naszej miejscowości) – to dzięki Wam ta akcja przebiegała 
tak sprawnie i spokojnie.
 
Z wyrazami szacunku,
Radny Gminy Kłaj  - Włodzimierz  Maciejasz wraz z mieszkańcami

Podziękowanie

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017

W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców miejscowości Łysoka-
nie dziękuję wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sza- 
rowie za nasze poczucie bezpieczeństwa wynikające ze strażackiej 
służby, które w wyniku zaistniałej sytuacji (tj. zanieczyszczenia 
wody pitnej na terenie naszej miejscowości) – za Wasze poświęce-
nie, często bezinteresowny heroizm, profesjonalizm i nieocenioną 
działalność społeczną. Jesteśmy pełni uznania dla inicjatyw podej-
mowanych przez Was a dotyczących różnych dziedzin naszego 
życia – od edukacyjnej, kulturalnej przez sportową aż po reprezen-
tacyjną w czasie ważnych uroczystości państwowych. Dziś świado-
mi ryzyka wpisanego w Waszą służbę życzymy wszystkim Straża-
kom zdrowia, satysfakcji, niekończących się dobrych chwil wśród 
Waszych Rodzin i najbliższych Przyjaciół oraz tego byście byli 
szczerze doceniani, nigdy nie stanowiąc tła dla żadnego polityka 
czy samorządowca.
 
Z wyrazami szacunku,
Radny Gminy Kłaj  - Włodzimierz  Maciejasz wraz z mieszkańcami

Podziękowanie dla strażaków

Składam serdeczne podziękowania Sztabowi Zarządzania Kryzyso-
wego za to, że w niełatwym okresie walki z zanieczyszczeniem 
wody pitnej bakteriami grupy coli, w sprawny sposób monitorował 
i koordynował działania na ternie całej Gminy, w celu zapewnienie 
mieszkańcom gminy wody zdatnej do spożycia.

Gorące słowa podziękowania należą się Strażakom z terenu Gminy 
Kłaj, którzy we współpracy z pracownikami Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego, śpieszyli mieszkańcom z pomocą dostar-
czając im tak potrzebną wodę. 

Nie sposób pominąć w podziękowaniach również Sołtysów, 
Radnych oraz przedstawicieli Rad Sołeckich, którzy przez ten 
trudny czas z zaangażowaniem pomagali i rozdysponowali pomię-
dzy mieszkańcami wodę butelkową. 

W tym miejscu chcę wyrazić swoją wdzięczność dla pracowników 
Urzędu Gminy za pełnienie dyżurów przez ten czas. Nikt z Was nie 
odmówił pomocy, z czego jestem dumny i cieszę się, że mogę 
zarządzać takim zespołem ludzi. 

Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy okazali wsparcie 
potrzebującym. Dziękuję za osobisty wkład, poświęcenie, życzli-
wość i bezinteresowną pomoc bliźniemu. Rezygnowanie z życia 
prywatnego oraz dostępność 24 godziny na dobę jest dowodem 
na to, że są Państwo ludźmi godnymi zaufania i wielkiego serca.

Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować mieszkańcom, 
którzy telefonicznie lub osobiście przyszli do Urzędu Gminy, ze 
słowami wdzięczności za sprawną i szybką interwencję. Wyrazy 
uznania zawsze działają motywująco i wyzwalają poczucie spełnia-
nia swojego obowiązku wobec całej społeczności Gminy. 

W czasach kiedy narzekamy na nieustanny brak czasu, gdy musimy 
stawiać czoła trudnościom wywołanym przez różnorakie zjawiska, 
powinniśmy się integrować i wzajemnie nieść sobie pomoc.  

Jeszcze raz bardzo dziękuję, 
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj. 

Podziękowanie
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Od początku września, nie musisz pędzić do bankomatu po gotów-
kę, aby zapłacić za rachunek w Kasie Urzędu Gminy w Kłaju. Od 
teraz płacić za podatki, opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych i inne opłaty urzędowe można dokonywać bezgo-
tówkowo.

Przypominamy, że w Kasie UG nie dokonuje się opłat za zużycie 
wody.

Zapłać za rachunki bezgotówkowo

Jesienne porządki w przydomowych ogródkach i na działkach 
rozpoczęły się na dobre. I jak co roku jest problem z zeschnięty-
mi liśćmi i starymi gałęziami.

Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie 
zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urzą- 
dzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego 
zbierania.

Jeszcze do niedawna prawo pozwalało na to, żeby spalać suche 
odpady roślinne czyli gałęzie i liście pod warunkiem, że nie powo-
dowało to nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości. Jednak prawo się zmieniło. Uchwała Nr 
XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w spra- 
wie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kłaj nakłada na gminę obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, 
nawet odpadów zielonych. 

A zatem – NA TERENIE GMINY KŁAJ NIE WOLNO JUŻ SPALAĆ 
ODPADÓW ZIELONYCH  

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają ogródki i rozpoczyna-
ją jesienne porządki mają w 2017 r. dwie opcje do wyboru: albo 
kompostować, albo oddawać odpady do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2018 r. odpady zielone 
będzie można także wystawiać w systemowych workach zgodnie
z harmonogramem.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usytuowa-
ny jest koło oczyszczalni ścieków "Szarów" w miejscowości 
Targowisko, czynny w środy i soboty w godzinach 14.00 - 18.00.

Pamiętajmy!
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na 
działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, 
wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze 
aresztu lub grzywny.

Zakaz spalania odpadów zielonych

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Targowisko

Przyjaźń to nie tylko wspinały prezent, lecz także ustawiczna 
praca.

Ernest Zacharias

Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Targowisko z głębi serca dziękujemy 
za współpracę ze szkołą w roku 2016/2017.

Są Państwo dla nas nieocenionym wsparciem, z radością oczeku-
jemy inspiracji i wspólnych działań w roku 2017/2018.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Targowisku

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy
Panu Piotrowi Iwulskiemu

za nieodpłatne przekazanie piasku
na rzecz Przedszkola w Targowisku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Targowisku

Podziękowanie

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Powiatu  Wielickiego
z siedzibą w Wieliczce planuje zorganizować w czwartym kwar-
tale bieżącego roku dwa nabory wniosków. Będą to projekty 
związane z kreowaniem przestrzeni do wypoczynku na kwotę 
900 000 zł oraz podnoszenia jakości infrastruktury kulturalnej 
na  kwotę 1 200 000 zł. 

Oba nabory przeprowadzone zostaną w tym samym okresie. 
Dokładne terminy i daty zostaną podane w późniejszym czasie. 
Informacje znajdą się m.in. na plakatach, stronie internetowej 
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar 
objęty wsparciem to tradycyjnie w całości gminy Niepołomice oraz 
Kłaj i obszar wiejski Gminy Wieliczka.

Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowa-
ne na stronie internetowej oraz wywieszona w biurze LGD na ul. 
Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kon- 
takt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95. 

LGD Powiatu Wielickiego planuje
następne nabory wniosków

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.
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W dniach od 28-30 sierpnia, na zakończenie wakacji, 
podopieczni oraz ich opiekunowie ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu uczestniczyli w malowni-
czym wyjeździe do Kotliny Kłodzkiej. W trakcie trzech dni, 
wycieczkowicze zwiedzili największe atrakcje Kotliny. 

Była to między innymi kopalnia złota w Złotym Stoku 
prezentująca ciekawą i bogatą historię miejsca wraz z atrak-
cjami np. przejazdem zabytkowym podziemnym tramwa-
jem. Nieco więcej kondycji i wysiłku wymagało odwiedzenie 
takich miejsc jak Błędne Skały, czyli zespołu bloków skalnych 
na wysokości 853 m n.p.m., tworzących malowniczy labirynt 
położony w Górach Stołowych. Dłuższego spaceru wymaga-
ło też zobaczenie przepięknego, przyprawiającego o zawrót 
głowy Skalnego Miasta w Czechach, czyli Skał Adrszpasko-
Cieplickich, położonych tuż za polską granicą.

Nie mniej zainteresowania i ciekawości wzbudziło zwiedze-
nie dwóch wspaniałych zamków. Pierwszy z nich to trzeci co 
do wielkości w Polsce Zamek w Książu, ogromny zespół 
rezydencjalny znajdujący się niedaleko Wałbrzycha. Drugi to 
Pałac w Mosznej, czyli rezydencja historycznie związana z ro- 
dem śląskich Tiele-Wincklerów. Na drodze turystycznej nie 
zabrakło obiektów sakralnych. Uczestnicy zobaczyli Sanktu-
arium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi 
Kłodzkiej. Jest to położona w małej miejscowości, robiąca 
wrażenie barokowa budowla z ciekawą historią uzdrowień. 
Osoby niepełnosprawne zwiedziły także Kościół Pokoju pw. 
Trójcy Świętej w Świdnicy – zabytkowy budynek sakralny 
należący do świdnickiej para�i Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, które odwiedzili 

Uczestnicy ŚDS w Kotlinie Kłodzkiej

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017

Piękna pogoda towarzyszyła nam podczas drugiego 

wyjazdu tematycznego w ramach projektu "W kręgu 

kaligra�i i iluminacji" do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Przekraczając bramę Opactwa mogliśmy poczuć tajemniczą 

atmosferę średniowiecznego klasztoru. W ciszy i skupieniu 

zwiedzaliśmy z przewodnikiem krużganki zakonu, kościół, 

wirydarz. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o ży- 

ciu mnichów, o tym, jak wygląda ich dzień powszedni, o spo- 

sobach przyjmowania chętnych do nowicjatu, czy też jak 

wygląda ostania droga zakonników. Tysiącletnia historia 

zakonu, wyzierała na każdym kroku. Obejrzeliśmy stare mury 

romańskie i gotyckie sklepienia, które przez wieki były 

świadkami rozbrzmiewających chorałów gregoriańskich. 

Zwiedziliśmy też specjalnie przygotowane skryptorium na 

wzór średniowiecznych praktyk, które w dawnych wiekach 

pełniło rolę współczesnej kserokopiarki. Duże zainteresowa-

nie wzbudziły pięknie iluminowane i kaligrafowane "Dzieje 

Narodu Izraela" Józefa Flawiusza, którego faksymile mogli-

śmy zobaczyć w muzeum. 

Z wizytą w najstarszym polskim
opactwie

podopieczni Środowiskowego Domu w trakcie tych trzech 
dni.  Oglądane  były  z  bliska  czy  też  czasami  tylko  chwilkę
z okna autobusu. Ich historię wraz z licznymi ciekawostkami 
można było cały czas usłyszeć od Pana Bogdana, przewodni-
ka który zdawał się wiedzieć o tych terenach wszystko. Dzięki 
temu wyjazd jeszcze na długo pozostanie każdemu w pa- 
mięci. 

Monika Janioł
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W podziemiach zwiedziliśmy wystawy poświęcone historii 

habitu oraz najstarszym dziejom Tyńca.

Każdy mógł zakupić również słynne wyroby benedyktyńskie, 

produkowane z naturalnych składników: mydełka, chleby, 

maści, zioła, herbaty itp.

Na zakończenie przeszliśmy traktem wokół opactwa. W pa- 

mięci zarówno młodszych jak i starszych uczestników 

wycieczki pozostaną malownicze krajobrazy Tyńca, zakola 

Wisły, czy klasztorny dziedziniec z piękną, drewnianą stud-

nią.

Wycieczka została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Kłaju w dniu 13.09.2017 r. Wzięło w niej udział 51 

osób.  Wyjazd  do�nansowano  ze  środków  Ministra  Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

Kamila Polak

Lucyna Świętek 

W dniu 02.09.2017 r. w odbyły się zawody dzieci zaliczane 
do Pucharu Małopolski o Puchar Prezesa Klubu SNPTT 
1907 w Zakopanem.

Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK reprezentowali 
zawodnicy:

Anita Chwastek, Karolina Broszkiewicz, Klara Broszkiewicz, 
Maria Chojnacka, Bartłomiej Chojnacki, Patrycja Konieczna, 
Dominika Mordarska, Małgorzata Musiejowska, Magda 
Musiejowska,  Natalia Ryś, Dominika Tacik.

Z powodu padającego deszczu, a mając na uwadze bezpie-
czeństwo, nie rozegrano zaplanowanych wyścigów na torze 

Rolkarze na podium

łyżwiarskim w COS Zakopane. Zawody zostały przeniesione-

na trasę nartorolkową. Start na mokrej i wznoszącej się pod 

górę trasie okazał się nie lada wyzwaniem, z którym musieli 

poradzić sobie zawodnicy.

Miejsca naszych rolkarzy:

W kategorii Kadet 

II miejsce: Maria Chojnacka 

I miejsce: Bartłomiej Chojnacki

Junior C

II miejsce: Małgorzata Musiejowska 

IV miejsce: Anita Chwastek

VI miejsce: Dominika Tacik

IX miejsce: Patrycja Konieczna

X miejsce: Klara Broszkiewicz

Junior D 

III miejsce: Natalia Ryś

VII miejsce: Dominika Mordarska

Junior E 

I miejsce: Magdalena Musiejowska

III miejsce: Karolina Broszkiewicz

Wszystkim uczestnikom gratulacje za walkę na trasie i życze-

nia dalszych sukcesów. Podziękowania dla rodziców za przy-

jazd na zawody oraz organizatorom i sponsorom z Zakopa-

nego a w szczególności Irkowi Kubinowi.

KKSW KRAK
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Drugie spotkanie Koła Pasjonatów Historii Regionalnej 
odbyło się 25 sierpnia. Na początku zebrani wysłuchali 
prelekcji na temat epidemii, jakie nawiedzały Małopolskę 
w XIX w.

Na podstawie danych zaczerpniętych z ksiąg zmarłych doty-
czących miejscowości naszej gminy udało się określić, kiedy 
wielkie epidemie dżumy, cholery, czarnej ospy, febry czy 
tyfusu nawiedzały nasze tereny i ile osób zmarło na poszcze-
gólne zarazy. W połowie XIX w. Małopolskę - w tym nasz 
rejon - nawiedził Wielki Głód, którego pokłosiem były zgony 
ludzi "z biedy" czy "z nędzy" - jak zapisano w księgach.

Zebrani obejrzeli też prezentację dotyczącą miejsc pochów-
ków zmarłych na morowe powietrze. Śladem po tych tragicz-
nych wydarzeniach są cmentarze epidemiczne, sytuowane 
na uboczu, za wsią. Do dzisiaj zachowały się one w formie 
niewysokich kurhanów z kapliczką na szczycie lub krzyży 
(często karawak) stojących gdzieś na uboczu. Często pamięć 
o  morowych  cmentarzach  zatarła  się  w  pamięci  ludzkiej
i dzisiaj mało kto wie z jakiego powodu za wsią stoi samotna 
kapliczka. 

W nawiązaniu do prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja 
o cmentarzu i kopcu w Brzeziu a także o kapliczkach znajdu-
jących się na terenie naszej Gminy.

Rozmawialiśmy też o obozie koncentracyjnym w Płaszowie
i wielu innych historiach związanych z przeszłością naszych 
terenów. Dyskusja trwała ponad dwie godziny a zebrani 
dzielili się własnymi przemyśleniami i wnioskami do dalszych 
prac, badań i spotkań.

Kamila Polak

Drugie spotkanie Koła Pasjonatów 
Historii Regionalnej

W piątek 22 września biblioteka w Kłaju gościła miłośni-

ków czytelnictwa. Specjalnym gościem wieczoru była pani 

Edyta Świętek – pisarka, autorka kilkunastu powieści 

m.in.: Miód na serce, Cappuccino z cynamonem, Bańki 

mydlane, Noc Perseidów oraz cyklu Spacer Aleją Róż. Pani 

Edyta należy do grona najchętniej czytanych autorek 

książek obyczajowych w Polsce.

Podczas spotkania pisarka opowiedziała zebranym o swoim 

życiu, pasji tworzenia, o tym, jak powstają jej książki. Pisanie 

to dla pani Edyty ogromna przyjemność, ale i wyzwanie. Na 

szczęście nie brakuje jej pomysłów, które czerpie ze 

zwykłych, niepozornych zdarzeń i sytuacji. Nie nuży jej też 

monotonia, kiedy oddając książkę do druku- wielokrotnie 

trzeba ją przejrzeć, przeczytać, nanieść ostatnie poprawki.

Autorka łączy swoją twórczość z pracą zawodową i z zajmo-

waniem się domem. Oprócz tego dużo czyta. Jak sama 

stwierdziła: „ dzień bez przeczytania chociażby kilku stron, to 

dzień stracony”.

Publiczność miała do autorki wiele pytań, które dotyczyły 

zarówno książek już wydanych przez panią Edytę, jak i tych, 

które powstają lub mają dopiero powstać. Na koniec czytel-

nicy nagrodzili pisarkę burzą oklasków a autorka chętnie 

rozdawała autografy.

Kamila Polak

Miód na serce, czyli spotkanie
z pisarką Edytą Świętek
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Zapraszamy serdecznie wszystkie mamy z powiatu wielickiego, które 
po czasie spędzonym głównie na wychowywaniu dzieci, rozglądają się 
za nowym pomysłem na siebie.

Na czterech warsztatach z serii „Zawodowe Plany Mamy” zastanowimy się, 
co dobrego dało nam macierzyństwo, jak nas zmieniło, jakie zyskałyśmy 
dzięki niemu umiejętności i kompetencje. Zbadamy, jak wygląda obecny 
rynek pracy i odpowiemy sobie na pytania: „Czy, gdzie oraz w jakiej formie 
szukać zatrudnienia?”. Opracujemy też metody sprawnej organizacji czasu, 
tak, by rodzina i praca tworzyły zdrowy balans.

Na spotkania możecie przyjść z dziećmi, zapewniamy wsparcie przemiłej 
animatorki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny – projekt jest �nansowany z FIO 
Małopolska Lokalnie.

W ramach projektu odbędą się też wykłady otwarte, skierowane do 
wszystkich zainteresowanych tematem niepołomickiego rynku pracy 
do�nansowaniem własnej działalności.

Co? Warsztaty „Zawodowe Plany Mamy”

Gdzie? Laboratorium Aktywności Społecznej, Niepołomice

Kiedy? Październikowe poniedziałki, godz. od 9 do 12 (orientacyjnie)

Koszt? Wystarczą dobre chęci

Zgłoszenia pod mailem: zawodoweplanymamy@gmail.com

Terminy:

5 października 17:30 
9 października 9:30
12 października 17:30
16 października 9:30
19 października 17:30 
23 października 9:30
26 października 17:30 

Zawodowe plany mamy!

Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj

serdecznie zaprasza na

Festiwal im. Władysława Żeleńskiego

22 października 
 5 listopada 
godz. 17.00

Sala Widowiskowa UG Kłaj

Szczegóły na plakatach.
Zadanie do�nansowane przez POWIAT WIELICKI.

Zaproszenie na koncerty

Razem zdziałamy więcej!

Nakrętki – plastikowy, bezużyteczny przedmiot, zwykle „lądujący” 
w koszu na śmieci… a jednak komuś może pomóc!

Takiej właśnie pomocy potrzebuje Wojtuś, który cierpi na dziecię-
ce porażenie mózgowe.

Pieniądze za sprzedaż plastikowych nakrętek pozwolą s�nanso-
wać kosztowną rehabilitację. Przyłącz się do akcji. 

Gdzie zostawiać nakrętki?
- Urząd Gminy w Kłaju (specjalne pojemniki na parterze budynku),

- Szkoła Podstawowa w Grodowicach, koordynator – Katarzyna 
Kościółek,

- Radny Dąbrowy.

Szczegóły:
http://www.wojtus.szczawnica.co/index.html

Dołącz do nas i zbieraj nakrętki!

Nagrody w ramach konkursu REJS ROKU POWIATU WIELICKIEGO 2017, 
mają na celu uhonorowanie dokonań żeglarskich w kategoriach:

• REJS MORSKI – krajowy lub zagraniczny (stażowy, turystyczny, naukowy).
• REJS ŚRÓDLĄDOWY – krajowy lub zagraniczny po jeziorach lub rzekach.
• REJS SZKOLENIOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – morski, śródlądowy lub 
obóz żeglarski.
• REJS RODZINNY– morski, śródlądowy (nowa kategoria).
• OSOBOWOŚĆ ŻEGLARSKA ROKU – dokonania w zakresie popularyzacji 
żeglarstwa i marynistyki. Nominowani mogą być tylko mieszkańcy powia-
tu wielickiego. Obowiązuje oddzielny regulamin i oddzielne zgłoszenie.

Dodatkowo w 2017 roku ogłaszamy Konkurs Fotogra�czny i Malarsko – 
Gra�czny dla mieszkańców Powiatu Wielickiego o tematyce żeglarskiej
i marynistycznej.
 
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada 2017 roku o go- 
dzinie 17.00 Szarowie.

Każdy rejs powinien być zakończony do końca października 2017 r. 
Zgłoszenia  przyjmowane będą do dnia 3 listopada 2017 roku za pośred-
nictwem formularza zgłoszeń, na stronie www.szarow-info.pl, lub mailo-
wo szarow@vp.pl                                                                                                       

Rejs i kandydatów do Żeglarskiej Osobowości Roku mogą zgłaszać:

• Uczestnicy rejsów będący mieszkańcami powiatu wielickiego.
• Organizacje, stowarzyszenia, kluby i osoby indywidualne z terenu  powia-
tu wielickiego, znające dokonania i samych kandydatów do tytułu Żeglar-
ska Osobowość Roku, posiadające ich zgodę na zgłoszenie do konkursu.

Konkurs do�nansowany ze środków Powiatu Wielickiego.                                       
Zarząd SPIRS

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Szarowa ogłasza konkurs

Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2017
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W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 dokonałem wizytacji wszystkich szkół i przed-
szkoli pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego, w szczególności w odniesieniu do prowadzonych w placówkach prac remonto-
wych i porządkowych. Przegląd bieżący pozwala mi z satysfakcją stwierdzić, że okres wakacji został dobrze wykorzystany i wszystkie szkoły 
i przedszkola pod względem kadrowym i organizacyjnym są gotowe do rozpoczęcia zajęć. W trakcie  wakacji prawie w każdej placówce 
przeprowadzono różnego rodzaju prace remontowe lub adaptacyjne, a w niektórych salach lekcyjnych i pomieszczeniach socjalnych pojawiły 
się nowe pomoce dydaktyczne i meble, co potwierdza troskę dyrektorów szkół o zapewnienie uczniom coraz lepszych, odpowiadających 
aktualnym wymaganiom programowym i organizacyjnym,  warunków nauczania. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o nowoutworzo-
nym i bogato wyposażonym gabinecie terapii sensorycznej w szkole w Grodkowicach - szczególnie istotnym ze względu na charakter szkoły 
integracyjnej,  odnowionych i wyposażonych w nowy sprzęt  pomieszczeniach dydaktycznych w szkołach w Szarowie i Targowisku, przed-
szkolu w Kłaju, czy  oddziałach przedszkolnych w Targowisku i Grodkowicach, a także o rozpoczęciu prac modernizacyjnych w szkole
w Brzeziu polegających na wymianie drzwi do sal lekcyjnych na I piętrze budynku i przystosowaniu pomieszczeń dla drugiego oddziału przed-
szkolnego. Efekty szeregu innych prac remontowych dostrzegą dzieci i uczniowie we wszystkich oddziałach przedszkolnych i szkołach, a uwa- 
gę rodziców powinny zwrócić te przedsięwzięcia, które wykonane zostały w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, np. systemy monitoringu, 
czy szafki ubraniowe dla uczniów. Kilku dyrektorów  zadbało także o lepsze warunki dla nauczycieli nadając zupełnie nowy wygląd dotych-
czasowym pokojom nauczycielskim.

Wszystkim dyrektorom przedszkoli i szkół oraz nauczycielom i pracownikom obsługi zaangażowanym w prace remontowe i porządkowe 
składam serdeczne podziękowania za trud związany z terminowym przygotowaniem placówek i ich otoczenia  do nowego roku szkolnego.

Przed nami wszystkimi kolejny, niełatwy ze względu na wdrażaną reformę systemu oświaty, rok szkolny. Wszystkim uczniom, a szczególnie 
pierwszoklasistom, życzę  aby czas pobytu w szkole był wspaniałą i niezapomnianą przygodą poznawania świata i samych siebie. Dla nauczy-
cieli niech ten rok będzie motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań przynoszących jak najlepsze owoce pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i osobisty rozwój zawodowy. Wierzę, że dzięki wysiłkowi nauczycieli i uczniów we wszystkich naszych przedszkolach i szkołach będzie 
ten rok szkolny okresem wielu indywidualnych sukcesów i zbiorowych osiągnięć, służących rozwojowi naszej lokalnej społeczności. 

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017

Szkoła Podstawowa w Kłaju Szkoła Podstawowa w Targowisku

Szkoła Podstawowa w Szarowie Szkoła Podstawowa w Grodkowicach



19

OŚWIATA

20 września, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 
przybył do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie 
Iluzjonista. 

„Czarodziej”, bo tak nasz Gość prosił, żeby do niego się zwra-
cać, zaprezentował dzieciom spektakl zręczności palców, 
dłoni i całego ciała. Pełne zdziwienie towarzyszyło, gdy z pus- 
tego pudła Pan wyciągał chusteczki i parasolki. W jaki sposób 
pieniążki tra�ały za nasze włosy, ubranie, czy wylatywały z no- 
sa? Jak mógł płonąć i gasnąć „Podręcznik Iluzjonisty”? A gdy 
dzieci stawały się Asystentami i same czarowały, tym bardziej 
można było się zadziwić. Antoś wyczarowywał mnóstwo 
różdżek, Marysia, Majka i Piotruś malowali zamkniętą książkę.

Dzieci długo po spektaklu zastanawiały się, w jaki sposób 
obręcze można raz oddzielić, a za chwilę, dmuchnięciem - wszystkie połączyć. A jak klatka z kanarkiem mogła sama unosić się 
w powietrzu? Niech radość, która towarzyszyła spotkaniu, będzie dla dzieci wspomnieniem.

Renata Kalisz

Iluzjonista z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2017

Szkoła Podstawowa w Brzeziu Przedszkole w Kłaju

Przedszkole w Targowisku Przedszkole w Szarowie

Więcej zdjęć na: www.klaj.pl



14 października

„Nie takie ważne żeby człowiek dużo wiedział, 
ale żeby dobrze wiedział, 
nie żeby umiał na pamięć,
a żeby zrozumiał, 
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, 
 żeby go coś naprawdę bardzo interesowało.”
                                               Janusz Korczak 

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela to doskonały moment na wyrazy uznania i szczere słowa podziękowa-
nia. Kieruję swoje myśli i uczucia do wszystkich Pedagogów oraz Pracowników Oświaty, przekazując im najpiękniej-
sze podziękowania za codzienny trud, cierpliwość i wyrozumiałość włożone w wychowanie dzieci i młodzieży. To 
właśnie Wy, nauczając i wychowując młode pokolenie, tworzycie przyszłość i nadajecie jej nowy, lepszy kształt.

Do podziękowań dołączam życzenia dalszych pięknych pomysłów i czynów pedagogicznych, urzeczywistnienia 
płynących z serca marzeń i myśli, zrozumienia u uczniów oraz rodziców. Życzę również wiele radości z efektów kształ-
towania drugiego człowieka oraz satysfakcji w odkrywaniu nowych obszarów codziennej pracy. Wierzę, że służba 
dzieciom oraz młodzieży, jak również całemu środowisku zrodzi wiele szlachetnych owoców. 

Wszystkim uczniom, bo to także ich święto, życzę nauczycieli z pasją, mądrych i wymagających, a zarazem wyrozu-
miałych i sprawiedliwych, których nauki oraz rady pamięta się przez całe życie. 

Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj

W Dniu Edukacji Narodowej, 
w Dniu Nauczyciela…
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Dzieñ
Edukacji

Narodowej

Rozkład jazdy Linia 2 
Zielona trasa

Łężkowice WDK - Targowisko TTPlast - Kłaj ZPTS - Kłaj Podoły - Kłaj 
Podlas - Kłaj Szkoła (dr. główna) - Kłaj Ośrodek Zdrowia - Kłaj PKP 

WDK odjazdy:
5:15, 6:20, 8:12, 11:42, 14:22, 16:12, 17:32, 19:07

Kłaj PKP odjazdy:
5:55, 7:50, 10:00, 13:55, 15:25, 16:57, 18:00, 19:57

Busy skomunikowane z pociągami PKP

Skorzystaj z Gminnego Busa
Rozkład jazdy Linia 1 
Pomarańczowa trasa

Łężkowice - Grodkowice - Brzezie - Dąbrowa - Szarów - Kłaj PKP

Łężkowice WDK odjazdy:
6:07, 7:22, 9:05, 11:00, 12:50, 15:25, 17:50, 19:25

Kłaj stacja PKP odjazdy:
5:10, 6:40, 8:10, 9:44, 11:40, 15:00, 17:00, 19:00

Mapy tras dostępna na: www.klaj.pl
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