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INWESTYCJE
Bliżej niż dalej! Czyli jak zmienia się Miejsce Obsługi Rowerzystów w…

INWESTYCJE
Targowisku

Kłaju

Z placu budowy boiska w Brzeziu
Plac przy Szkole Podstawowej w Brzeziu zamienił się już w plac
budowy. Tam w najbliższym czasie powstanie boisko sportowe
o sztucznej nawierzchni.

w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł
małej architektury sakralnej. W dalszym etapie w naszej Gminie
zostaną również odrestaurowane kapliczki: Kapliczka Matki Boskiej
Różańcowej i Św. Jana Nepomucena w Kłaju, Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej w Szarowie, Kapliczka Matki Boskiej Łaskawej
w Grodkowicach, Kapliczka Matki Boskiej Niepokalane Poczęcie
w Targowisku.
Małgorzata Balik

Szykuje się remont w Domu Kultury
w Łysokaniach
8 czerwca gospodarz gminy - Zbigniew Strączek podpisał umowę
na mocy, której Gmina Kłaj otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dotację na remont Domu Kultury w Łysokaniach.

W tym miejscu zamontowane zostanie również oświetlenie
oraz niezbędne ogrodzenie. Zadanie jest realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a podstawowym celem operacji jest: „Zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie”.
Oliwia Bieda

12.000 zł na konserwację kamiennej
kapliczki pw. Św. Floriana w Brzeziu
Gmina Kłaj otrzymała 12.000 zł w formie dotacji na realizację
zadania pod nazwą: „Konserwacja kamiennej kapliczki pw. Św.
Floriana w Brzeziu”.
Wniosek został wybrany w konkursie Kapliczki Małopolski 2018
dla jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość
zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty
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Realizacja tego zadania stała się możliwa dzięki staraniom
Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. 272 134 złotych
przeznaczonych zostanie na generalną renowacje wewnątrz budynku użyteczności publicznej, tak aby stał się miejscem spotkań
i integracji społecznej. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie
przetarg, w którym rozstrzygnie się kto realizował będzie wszelkie
prace.
Oliwia Bieda
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Próg na Szkolnej

Rozwój Bazy ICT w Szkołach

Śladami Zbigniewa z Brzezia

Montaż progów zwalniających to najszybsza i najprostsza metoda na uspokojenie ruchu drogowego. Ograniczenie prędkości pojazdów kołowych, bez wątpienia ważne jest w pobliżu placówek
oświatowych, w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci.

W związku z realizacją projektu RPMP.10.01.03-12-0419/16
„Zwiększamy szansę na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
w Gminie Kłaj” do szkół biorących udział w projekcie trafiły dodatkowe
pomoce dydaktyczne w formie oprogramowania, przenośnych komputerów i urządzeń usprawniających ich funkcjonowanie.

Już od rana 16.06 w sobotni poranek, zapowiadała się piękna pogoda,
wspaniali uczestnicy stawili się punktualnie w umówionym miejscu, by
udać się w podróż do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony.

Dlatego też na tzw. ulicy Szkolnej w Targowisku powrócił wcześniej
zdemolowany próg. Choć dla kierowców może być nieco denerwujący
to z pewnością zwiększa poczucie bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej w Targowisku oraz ich rodziców.
Oliwia Bieda

Rusza remont… tym razem Remizy
w Szarowie
Końcem maja rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szarowie. Zdecydowanie najkorzystniejszą ofertę
przedstawił Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Pociejewski z siedzibą
w Krakowie.
Po generalnym remoncie na parterze remizy znajdować będą się takie
pomieszczenia jak: wiatrołap, klatka schodowa, szatnia, przedsionek,
prysznic, wc, pomieszczenie na środki czystości oraz garaż 3 stanowiskowy
dla samochodów straży pożarnej. Zachowane zostaną istniejące schody
na piętro w wieży. Na piętrze natomiast powstaną: 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.
powierzchni użytkowej.
Na część prac Gmina Kłaj otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy
2018” w wysokości 41.560,00 złotych.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały między innymi:
65 szt. wysokiej klasy laptopów z oprogramowaniem MS Office 2016;
15 szt. urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek;
10 tablic interaktywnych z wymaganym oprogramowaniem;
10 szt. projektorów multimedialnych;
22 szt. programów multimedialnych i 26 szt. komputerowych gier
edukacyjnych;
Poza tym sprzęt typu: rutery, zasilacze, serwery plików zainstalowano w celu zwiększenia możliwości funkcjonowania komputerów w sieci i dostępu do Internetu. Wartość wyposażenia jakie
otrzymały szkoły w zakresie technologii informatycznej i komputerowej
wynosi 316 805 zł. Dodatkowe urządzenia i programy zwiększają możliwości dostępu i korzystania z nich przez coraz liczniejsze grupy zainteresowanych, dzięki czemu szkoły zwiększają szanse na przygotowanie
uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym, w coraz szerszym
stopniu wykorzystującym nowoczesne techniki i technologie, bez zastosowania których w przyszłości trudno wyobrażać sobie funkcjonowanie
człowieka na rynku pracy, czy choćby załatwienie sprawy w jakimkolwiek
urzędzie.

Zaopatrzeni w prowiant zorganizowany przez sołtys Gruszek Monikę Gaj
- mieszkańcy Gruszek, Podlasu i Brzezia wyruszyli w drogę. Ze śpiewem
na ustach panie, panowie i dzieci dotarli do Kalwarii na miejscu przed
sanktuarium Matki Bożej, wszystkich zachwyciły niesamowite widoki,
gdyż miejsce to położone jest w Pogórzu Makowskim. Jednak jeszcze
większe wrażenie zrobiło wnętrze barokowej bazyliki z licznymi obrazami.
Odprawiona została Msza Święta dla naszej grupy. Następnie wyruszyliśmy
na dróżki Kalwaryjskie, strome wyjście było dużym wyzwaniem, jednak
nikt się nie spieszył, tylko spokojnie szedł by podziwiać otacząjącą naturę
i kapliczki będące częścią drużek. Po odpoczynku grupa wyruszyła do Lanckorony, której jednym z właścicieli był Zbigniew z Brzezie. Tam w izbie
muzealnej imienia prof. Antoniego Krajewskiego mieszącej się w drewnianym budynku, który przetrwał pożar z 1868 przewodnik przeprowadził
bardzo pouczającą lekcję historii. Lekcja ta była nietypowa gdyż odbyła się
w otoczeniu eksponatów używanych przez naszych dziadków. Prowadzący
nie tylko opowiadał ale również wymagał odpowiedzi od słuchaczy. Po wykładzie każdy udał się na rynek na którym można było obejrzeć i nabyć
produkty rękodzieła. Po czym pełni wrażeń odjechaliśmy w drogę powrotną. Dzięki dofinansowaniu przez Gminę Kłaj tak wiele osób mogło dotknąć
naszej historii.
Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

Przygotowanie takie nabywają uczniowie w ramach lekcji i zajęć
dodatkowych - rozwijających tak preferowane obecnie kluczowe kompetencje, w szczególności: informatyczne i matematyczno-techniczne
oraz kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, a także umiejętność zespołowego i samodzielnego uczenia się. To dzięki komputerom
uczestnicy zajęć informatycznych opanowują sztukę programowania gier
i aplikacji, uczą się formułowania problemów, analizowania możliwych i wybierania optymalnych rozwiązań. Uzyskane wyniki wyrabiają w nich nawyk
twórczego myślenia. Tablice interaktywne z kolei umożliwiają wchodzenie
w interakcję z treścią na ekranie, przez co zajęcia stają się ciekawsze i wyzwalają większe zaangażowanie i zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodszych uczniów. Przeprowadzana na bieżąco diagnoza pozwala stwierdzić
wzrost umiejętności manualnych, wiedzy i praktycznego wykorzystania ITC
przez uczniów oraz zwiększenie kompetencji w zakresie programowania,
modyfikowania oraz robotyki Lego.
Anna Klimek-Kasza
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Majowa tradycja
Wielkie podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przez cały miesiąc Maj spotykali się pod kapliczkami. Tak było również w Gruszkach,
przed kapliczką z figurą Matki Bożej codziennie przybywały Panie aby
wyśpiewywać Majówki.

Oliwia Bieda

Dostaliśmy środki na remont drogi
19 czerwca, Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek otrzymał pisemną
promesę od Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Do dofinansowania zakwalifikowało się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej tzw. ulicy Wiejskiej w Kłaju. Dotacja w wysokości 648 947,00
zł przeznaczona zostanie na remont 1237,50 metrowego odcinka głównej
drogi dojazdowej do kłajowskiej placówki oświatowej. Już w najbliższym
czasie ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji.
Oliwia Bieda
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Ta piękna tradycja trwa już nieprzerwanie od kilku lat. Na rozpoczęciu oraz na zakończeniu Majówek modlitwę uświetnił pan Włodarz z zespo-
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łu Delta. Niestety maj szybko minął i znowu przez cały rok trzeba będzie
z utęsknieniem czekać aby móc przez godzinę wspólnie śpiewać pieśni maryjne oraz modlić się na różańcu. Nie z przymusu ale z własnej woli,
którą podsyca możliwość spotkania się w miłym towarzystwie.
Radny Gruszek
Marcin Kowalczyk

Trzeźwo, zdrowo i sportowo
Takie hasło przyświecało piknikowi rodzinnemu w szkole w Brzeziu,
który odbył się 9 czerwca, w sobotnie popołudnie.
W szkole profilaktyka jest kategorią nadrzędną. Dlatego dobrą okazją
do promowania trzeźwości oraz zdrowego stylu życia był piknik. Ważnym
elementem było podkreślenie roli rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz dawania przykładu, że bez alkoholu można się dobrze
bawić. Piknik stał się również dobrą okazją do pokazania młodzieży, że
warto powiedzieć nie i znaleźć swój sposób na życie wolne od używek.
Wszystko to wśród radosnej zabawy. Nikt nie miał czasu na nudę, ponieważ
dzieci kąpały się w basenie z piłeczkami, skakały na trampolinie, innym
malowano twarze, każdy znalazł zabawę dla siebie. Niesamowite wrażenie
zrobiły przedszkolaki pokazujące na scenie swoje umiejętności taneczne,
jak również scenka przygotowana przez starsze dzieci mówiąca o negatywnych działaniach nałogów, a także występy z okazji dnia taty i mamy.
Najwięcej emocji towarzyszyło konkurencjom rodzinnym, szczególnie oblegana była konkurencja w tenisie stołowym tatusiowie i mamy dwoili się
i troili by to ich drużyna zwyciężyła. Ten piękny i jakże potrzebny piknik
rodzinny zorganizowała rada rodziców wspólnie z rodzicami, nauczycielami oraz przy wsparciu wielu sponsorów na czele z Gminą Kłaj. Głównym
inicjatorem i motorem napędowym była przewodnicząca rady rodziców Monika Gaj wspólnie z Małgorzatą Woźniak. Ogromny wysiłek przy organizacji zaowocował doskonałą zabawą i radością dzieci co było głównym
celem.
Już nie możemy doczekać się następnej imprezy.
Sponsorzy III-go Pikniku Rodzinnego w Brzeziu
- P. Mateusz Jastrzębski Firma „JAMAT”
- Gmina Kłaj
- UKS Smyk – Gmina Kłaj
- P. Zdzisław Włodek – Firma „HADES”
- P. Justyna i Rafał Filipowscy - Kebab „RAFFI”
- Bank Spółdzielczy w Kłaju
- P. Małgorzata i Wojciech Kościółek
- P. Lucyna i Jacek Kukiełka
- P. Michał Drobniak - Firma „DROB-BUD”
- Kebab „FRYKAS”- Szarów
-„Solne Miasto” – przyjaciel szkoły Marek Klimczak
- P. Teresa Pawelec
- P. Mateusz Pawelec
- Delikatesy Centrum – Kłaj
- P. Radny Andrzej Kuczko
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- P. Radna Jadwiga Skoczek
- P. Paweł Chochół – stacja paliw „ORLEN” – Brzezie
- P. Adam Dziadur – sklep „GROSZEK” – Brzezie
- P. Zbigniew Kosiński
- P. Radny Roman Wcisło
- P. Beata i Józef Szlachta - sklep zoologiczny „LORA” – Niepołomice
- P. Sołtys Krystyna Wyporek
- P. Anna i Bartłomiej Szewczyk
- P. Monika i Grzegorz Wolak
- P. Radny Marcin Kowalczyk
- P. Małgorzata i Sławomir Woźniak
- P. Anna i Łukasz Pawelec
- P. Joanna i Mateusz Kukiełka
- P. Monika i Stanisław Dzierżbińscy
- P. Agnieszka i Rafał Walaszek
- P. Beata Wnęk - Zakład Fryzjerski – Brzezie
- P. Roma Kasyanowicz
- P. Monika Michlewicz
- P. Sołtys Monika Gaj
- P. Renata Bąk
- P. Katarzyna Radoń
- P. Małgorzata Świętek
- P. Anna Radwańska
- P. Tomasz i Joanna Biernat
- P. Józefa i Andrzej Kukiełka
- UKS Rokicie – Szczytniki
- P. Magdalena i Marcin Stoczyńscy
- P. Tomasz Kulma – „DOMINO” – Meble
- P. Małgorzata Sobkiewicz
- Firma „MMF” – Gdów
- „Wikpol” – Gdów
- „Mirapol” – Gdów
- P.Michalski Piotr
- Sklep Firmowy „Kabelek” – Brzezie
- Danuta Nawojowska
- Firma Fiberlab – Brzezie
- Anonimowy Przyjaciel Szkoły
- P. Agnieszka i Dominik Stopa
Rada Rodziców Serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za okazaną
pomoc i życzliwość. Dziękuje również wszystkim tym, którzy przyczynili się
do organizacji III Pikniku Rodzinnego w Brzeziu. Cały dochód z pikniku będzie przekazany na remont łazienek w naszej szkole.

Gminny Dzień Dziecka
Słonecznie i wesoło – tak w dwóch słowach opisać można Gminny
Dzień Dziecka. W tym roku Wójt Gminy Kłaj oraz Gminna Komisja ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie na wspólne,
radosne obchody święta dzieci zaprosili 2 czerwca. Darmowych
atrakcji było bez liku. Na dziedzińcu największego, dmuchanego zamku w Polsce dzieci szalały pomiędzy przeszkodami, a z najwyższej z wież
zjeżdżały zjeżdżalnią.
Mimo upału dmuchane zabawki cieszyły się dużym zainteresowaniem
podobnie jak łowienie rybek, pokaz sprzętu strażackiego czy zabawy
z animatorami. Najmłodsze szkraby mogły pływać w suchym basenie. Te
nieco starsze dzieciaki mogły zgłębiać swoją wiedze w dziedzinie ekologii na rowerowym stanowisku, mobilnym busie czy przestrzennej grze
eko-memory. Najdłuższa kolejna ustawiła się jednak do waty cukrowej
i malowania twarzy. A gdy ktoś opadł z sił, mógł naładować baterie kiełbaskami oraz lodami rozdawanymi przez Delikatesy Centrum w Kłaju.
Oliwia Bieda
Już teraz zapraszamy na kolejny G.D.D. w przyszłym roku.
Impreza nie odbyłaby się gdyby nie hojność sponsorów, którymi byli:
• Olatex International Sp. z o.o., Masłów
• Delikatesy Centrum, Kłaj
• TT Plast, Targowisko
• 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
• Jerzy Łysek Cukiernia, Kłaj
• Michał Zając „Fiberway”, Niepołomice
• Dariusz Jędros Nadzor-Bud, Bochnia
• Mirosław Czapka, Usługi Dekarsko – Budowalne, Kłaj
• Agencja Reklamowa Nawigator, Bochnia
• Firma Handlowo Usługowa, Michał Sikora, Wieliczka
• Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Terczyńscy, Niepołomice
• Andrzej Łukaszyk, Pracownia Projektowa, Kraków
• Anonimowy Darczyńca

Marcin Kowalczyk

Warsztaty serowarskie w Bieszczadach
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj zaprasza zainteresowane
mieszkanki Gminy Kłaj do wzięcia udziału w projekcie pt.
”Poznajemy kulturę i tradycję Bieszczad - warsztaty
serowarskie”
Celem projektu jest zapoznanie się z kulturą i tradycją Bieszczad
oraz udział w warsztatach serowarskich (wyrób domowym sposobem sera podpuszczkowego) oraz wypieku chleba na zakwasie.
Warsztaty odbędą się w dn. 1-3 sierpnia 2018 r.
Bliższe informacje i zapisy pod nr tel. 699 918 030
Zapraszamy!
Projekt współfinansowany przez Powiat Wielicki i Gminę Kłaj.
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• Andrzej Łukaszyk, Pracownia Projektowa, Kraków
• Anonimowy Darczyńca
Hojnym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania należą się również niezawodnym strażakom z OSP w Kłaju, Nadleśnictwu Niepołomice, Pogotowiu Ratunkowemu w Niepołomicach oraz zagrzewającym zawodników do biegu i jazdy prowadzącym: Renacie
i Henrykowi Olszowskim oraz radnemu Krzysztofowi Balikowi.
Oliwia Bieda
BIEGI

8. Bieg Rodzinny
Bieg Rodzinny to jedna z największych imprez sportowych na terenie gminy dedykowana nie tylko dzieciom i młodzieży, ale i dorosłym.
To doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu z całą rodziną. 8. edycja tej imprezy zorganizowana została 3 czerwca w Puszczy
Niepołomickiej, za przejazdem kolejowym w Kłaju. W pierwszym punkcie imprezy na linii startu stanęli zawodnicy Krakowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich oraz Klubu Optima. Młodzi zawodowcy rywalizowali miedzy sobą o Puchar Małopolski we wrotkarstwie
szybkim. Zawodnicy startowali w różnych kategoriach wiekowych, na dwóch dystansach: Junior B, Junior C – 3km, natomiast Junior D,
Junior E, Junior F na dystansie 1400 metrów. Także mieszkańcy gminy ścigali się, zarówno biegając jak i jeżdżąc na rolkach, w różnych
kategoriach wiekowych, a było ich aż 6. Najgłośniejsze okrzyki dopingu słychać było podczas biegu przedszkolaków oraz biegu tatusiów z wózkami.
Po zakończeniu zawodów, po krótkiej przerwie na złapanie oddechów przyszedł czas na ulubiony punkt programu – wręczenie nagród,
dekoracje medalami, gratulacje i chwilę dla reporterów.
Dekoracji tych najzwinniejszych w swoich grupach wiekowych dokonali: Joanna Świegoda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju oraz gospodarz gminy - Zbigniew Strączek. Zwycięzcy mogli nie tylko cieszyć się miejscem na podium, ale cennymi nagrodami ufundowanymi przez:
• Olatex International Sp. z o.o., Masłów
• Delikatesy Centrum, Kłaj
• TT Plast, Targowisko
• 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
• Jerzy Łysek Cukiernia, Kłaj
• Michał Zając „Fiberway”, Niepołomice
• Dariusz Jędros Nadzor-Bud, Bochnia
• Mirosław Czapka, Usługi Dekarsko – Budowalne, Kłaj
• Agencja Reklamowa Nawigator, Bochnia
• Firma Handlowo Usługowa, Michał Sikora, Wieliczka
• Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Terczyńscy, Niepołomice
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od 6 - 8 lat

od 11 – 13 lat

od 17 - 25 lat

DZ

DZ

DZ

I. Gabrysia Możdżeń
II. Lena Kasina
III. Amelia Kmiecik

I. Weronika Latos
II. Weronika Włodek
III. Milena Woś

I. Katarzyna Polak
II. Aleksandra Głowa
III. -

CH

CH

CH

I. Dawid Rusin
II. Wojciech Włodarczyk
III. -

I. Dominik Kuras
II. Filip Mięso
III. -

I. Damian Czerczak
II. Adam Rusin
III. Mateusz Kuczaj

od 9 – 10 lat

od 14 - 16 lat

26 i starsi:

DZ

DZ

DZ

I. Karolina Brożkiewicz
II. Milena Gradoś
III. Zosia Jankowska

I. Julia Głowa
II. Maria Chojnacka
III. -

I. Beata Konieczna
II. Agata Mikulec
III. Anna Możdżeń

CH

CH

CH

I. Igor Szczyligar
II. Jan Przybylski
III. Dawid Fortuna

I. Damian Rusin
II. Dawid Mikulec
III. Patryk Włodek

I. Piotr Fortuna
II. Szczepan Włodek
III. Rafał Mikulec

od 6 - 8 lat

od 11 – 13 lat

od 17 - 25 lat

DZ

DZ

DZ

I. Maja Jędrys
II. Zuzanna Ryż
III. Aleksandra Ryż

I. Patrycja Konieczna
II. Anita Chwastek
III. Natalia Ryś

I. Laura Fasuga
II. III. -

CH

CH

CH

I. Tymon Apola
II. III. -

I. Wojciech Doroszkiewicz
II. Jakub Ryż
III. -

I. II. III. -

od 9 – 10 lat

od 14 - 16 lat

26 i starsi:

DZ

DZ

DZ

I. Magdalena Musiejowska
II. Amelia Strach
III. Izabela Rusin

I. Maria Chojnacka
II. Patrycja Polak
III. -

I. Anna Ryż
II. III. -

CH

CH

CH

I. Adrian Dobranowski
II. Ksawery Stokłosa
III. -

I. Bartłomiej Chojnacki
II. III. -

I. Krzysztof Chojnacki
II. Rafał Michoń
III. Dariusz Musiejowski

ROLKI
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KULTURA

INFORMACJE

BIEG PRZEDSZKOLAKA

BIEG Z WÓZKAMI

DZ

I. Władysław Migdał z Anastazją
II. Dariusz Kasina z Kubusiem
III. Grzegorz Długosz z Patrycją
IV. Tomasz Fasuga z Lilianką

I. Alicja Ryż
II. Maja Gradoś
III. Daria Kmiecik
CH
I. Władysław Migdał
II. Dominik Gradoś
III. Eryk Gubernat

Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa informuje
o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Premie dla młodych rolników”
w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014- 2020
w dniach od 29.06. 2018 r. do 30.07.2018 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.).
Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie
fizycznej, która m.in.:
• w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
• przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha;
• przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej
niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym;
• przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
• najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 - 150 000
euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej
lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej).
Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł. i wypłaca się ją w dwóch
ratach:
• I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których
została wydana ta decyzja, w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
• II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy po realizacji biznesplanu.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach
informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych
ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Kolejne setki kilogramów za uśmiech
21 czerwca, oddanych zostało na skup 760 kg nakrętek oraz 62 kg baterii.
Środki za przekazanie tych odpadów trafiły na konto fundacji Słoneczko,
która to zajmuje się pomaganiem Wojtusiowi Sobierskiemu. Pieniążki przeznaczane są na rehabilitację chłopca. Więcej informacji na temat
leczenia znajduje się na Facebooku: Trudna droga do samodzielności Wojtusia Sobierskiego.
W akcji szczególną rolę odegrali uczniowie oraz grono pedagogiczne lokalnych placówek oświatowych. Serdecznie dziękujemy za okazane serce,
zaangażowanie i pomoc. Tu wielkie „dziękujemy” płynie w szczególności do Szkoły Podstawowej w Brzeziu, której udało się uzbierać blisko 300
kilogramów nakrętek. Jesteście wielcy!
Codziennie otwieramy i wyrzucamy plastikowe butelki. Podobnie jak
butelki - do kosza trafiają również nakrętki, a te przecież mogą „zdziałać
cuda”. Ten malutki, teoretycznie bezużyteczny odpad, sukcesywnie
i konsekwentnie zbierany na duża skalę finansuje niezbędną rehabilitację
Wojtusia. Dlatego nie przestajemy i dalej zbieramy!
Gdzie zostawić nakrętki oraz baterie?
- Specjalne pojemniki na parterze budynku Urzędu Gminy w Kłaju.

Jest już paczkomat InPostu
W centrum Kłaj, przy parkingu Delikatesów Centrum i Poczty Polskiej
umieszony został paczkomat InPostu.
Jest to krok ku rozwojowi technologicznemu. Teraz z łatwością możemy
nadawać i odbierać przesyłki w dogodnym dla nas dniu i czasie.
Oliwia Bieda

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej
w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100%
kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.
Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
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Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.
gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach
powiatowych ARiMR.
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INFORMACJE

INFORMACJE
Kolejny nabór wniosków w LGD
Powiatu Wielickiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą
w Wieliczce planuje przeprowadzić w drugim półroczu bieżącego roku nabór wniosków. Na dotację mogą liczyć projekty związane z kreowaniem
przestrzeni do wypoczynku. Pula środków przeznaczona na nabór
to 900 000 zł.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”
Wisława Szymborska

Dokładne terminy i daty naboru zostaną podane w późniejszym
czasie. Informacje znajdą się m.in. na plakatach, stronie internetowej
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na profilu LGD w portalu Facebook.
Obszar objęty wsparciem to tradycyjnie w całości gminy Niepołomice
oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.
Treść ogłoszenia o naborze zostanie opublikowana na stronie internetowej
LGD i wywieszona w biurze na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95
w godzinach pracy Biura tj. 8.00-16.00.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy
dla
Anety i Renaty Gądek
oraz całej rodziny
z powodu śmierci
Taty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w kolejnym roku realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność, która obejmuje lata 2014-2020 przeprowadziło dwa nabory
na kwotę 850 000 złotych dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. LGD przeprowadziło również dwa nabory grantowe – pierwszy
na zadania z zakresu 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
bieżącego roku LGD planuje kolejne nabory wniosków.
Aktualny i obowiązujący Harmonogram Naborów można znaleźć
na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu tam również publikowane są ogłoszenia o danym naborze z pełnym kompletem wymaganych
dokumentów. Należy jednak pamiętać, że Harmonogram ten jest okresowo poddawany aktualizacji polegającej na zmianie terminów danych
naborów wniosków z dokładnością do półrocza. O swoich planach LGD
informuje mieszkańców na bieżąco poprzez profil www.fb.com/lgdpowiatwielicki Zachęcamy wszystkich do polubienia i obserwowania.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie’’.

składają:
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj,

Grupa studyjna z Mołdawii

Rada Gminy,
Pracownicy Urzędu

W maju LGD Powiatu Wielickiego gościło grupę inicjatywną z Mołdawii.
Kraj ten w czerwcu 2014 roku podpisał umowę stowarzyszeniową z UE.
W ramach trzydniowej wizyty studyjnej kilkunastoosobowa grupa zawitała również na obszar LGD Powiatu Wielickiego.

oraz
Sołtysi.

Apel w sprawie
usuwania Barszczu Sosnowskiego
W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących
na alergie.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek
niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości,
na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.
Urząd Gminy w Kłaju systematycznie niszczy, na terenach będących własnością gminy, mający właściwości toksyczne barszcz, lecz tylko podjęcie
kompleksowych działań może spowodować całkowite jego zniszczenie.
Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.
Wójt Gminy Kłaj
Wytyczne dotyczące zwalczania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i Barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) dostępne
są na stronie: www.klaj.pl
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Stowarzyszenie LGD
Powiatu Wielickiego podsumowuje
pierwsze półrocze 2018 r.

Spotkanie w Niepołomicach z przedstawicielami biura Stowarzyszenia było dla wizytujących okazją do pozyskania informacji na temat
rozwoju gmin członkowskich LGD, które korzystają z funduszy unijnych
poprzez nabory organizowane w LGD. Wiele pytań dotyczyło funkcjonowania stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, prowadzenia naborów oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach podejścia LEADER. To budujące mieć świadomość, że
Polska, która stosunkowo niedawno została członkiem Unii stanowi dla przedstawicieli państw aspirujących do akcesji wzór jak wdrażać Fundusze
Europejskie. Zwłaszcza na naszym terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju stanowimy przykład skutecznej integracji w ramach Wspólnoty – mówi Wiesław Malarczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego.

coś – otóż muszę wyznać w wielkiej tajemnicy, że żadna z naszych Pań nie
mogła się oprzeć pokusie „przytulenia się” do kapitana Możejki i zrobienia sobie fotki z Ojcem Mateuszem w Sali Gabinetu Figur Woskowych
Ojca Mateusza w Sandomierzu.
Na kolejną majową wyprawę pojechaliśmy do Zalipia. Zachwyciło nas
piękno tego miejsca. Kolorystyka „zalipiańskich” kwiatów na drewnianych
chatach powoduje u oglądających odczucie odrealnionego miejsca i czasu.
Człowiek ma wrażenie, że przeniósł się w krainę baśni.
W pogodnym nastroju resztę dnia spędziliśmy przy ognisku, jedząc kiełbaski, a później śpiewając.
1 czerwca (wszak też jesteśmy dziećmi) troszcząc się o nasze zdrowie zrobiliśmy sobie prezent. Wyruszyliśmy „do wód” Odwiedziliśmy „Gorący potok”
w Szaflarach. Wyjazd stał się możliwy dzięki REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Powiatu Wielickiego „W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia”.
Pilotażowy projekt pt. „Seniorzy świadomie i konsekwentnie utrwalają
zachowania prozdrowotne pod hasłem: ”Sprawni i zdrowi z uśmiechem
przez życie”.
Po przeżyciu wszystkich atrakcji wyjazdowych ze spokojnym sercem
mogliśmy zakończyć kolejny rok akademicki. Dyplomy otrzymaliśmy z rąk
P. Elżbiety Achinger i Wójta Gminy - Zbigniewa Strączka.
W tym roku, czekają nas pracowite wakacje. Jeszcze w czerwcu wybieramy
się do Krościenka - Nidzicy popływać statkiem i nie tylko. Odkryjemy tajemnice gospodarki wodnej na tym terenie.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’.

„Bo tak się trudno rozstać”- Komu?
Studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja, którzy właśnie dwie
majowe słoneczne soboty spędzili na jednodniowych wycieczkach.

W lipcu wyruszamy na podbój Torunia. Natomiast w sierpniu odwiedzimy
Rabkę Zdrój.
Do początku października kiedy zaczniemy kolejny rok wykładów jeszcze
trzeba przeżyć wrzesień. Wydawać mogłoby się, że wstrzymamy oddech
i usiądziemy na ławeczkach w swoich przydomowych ogródkach, przecież
trzeba w końcu kiedyś odpocząć. Część najdzielniejszych z nas zdobędzie
się jeszcze na wysiłek podczas ćwiczeń i zabiegów w sanatorium Iwonicz – Zdrój. Po kuracji odkryjemy ruiny zamku w Chęcinach, a pod koniec
września obchodząc 100-leci niepodległości powędrujemy do Wilna - śladami Józefa Piłsudskiego.
Relacja dobiega końca. Sami Państwo widzicie mimo wakacyjnej przerwy
pierwszy raz będziemy tak aktywnie spędzać razem czas – „bo tak się trudno rozstać” jak mówią słowa piosenki i nam coraz częściej to się właśnie
przytrafia. Co jest naszą dumą i radością. Lubimy ze sobą spędzać czas.
Dorota Kosmowska

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’.

Oto relacja w telegraficznym skrócie z pierwszej ręki:
Na początek wyruszyliśmy do Sandomierza. Jadąc autokarem podziwialiśmy budzącą się do życia przyrodę. Cieszył widok zieleniejących pól
i kwitnących sadów. Do miasta dotarliśmy przed południem. Czekały
na nas piękne błyszczące w słońcu meleksy w stylu retro. Zasiedliśmy wygodnie. Jadąc oglądaliśmy zabytki miasta, słuchaliśmy o ich historii i losach
ówczesnych mieszkańców.
Po wędrówce w przeszłość pomału wracaliśmy do teraźniejszości, delektując się pysznymi lodami na sandomierskim rynku. Zdarzyło się jeszcze
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OŚWIATA

OŚWIATA
Razem Dla Naszych Dzieci

Festiwal Talentów
w Przedszkolu w Dąbrowie

„Zdrowe zęby mam,
bo zawsze o nie dbam”

Najpierw scenę plenerową zajęli rodzice i nauczyciele, którzy przygotowali przedstawienie “Sąsiedzkie porachunki”. Zabawna historia skąpego kupca,
chciwego sąsiada - wielbiciela piłki nożnej i jego rodziny, wszystkowiedzącej i podsłuchującej pani Alicji oraz grasującej po wsi bandy szefa, w skład której
wchodziły cztery panie: Buba, Słaba, Ruda i Blondi - przykuła uwagę widzów. Salwy śmiechu wzbudziły stroje, scena porwania syna sąsiada wywożonego na koniu czy aresztowania przestępców.

„Jeśli coś robisz z łatwością, co innym przychodzi z trudnością.
Ciesz się Kolego, bo jest wspaniale!
To się nazywa właśnie TALENT!”

Po rozrywce duchowej rozpoczęły się rodzinne zmagania. Nauczyciele z pomocą uczniów klasy III gimnazjum przeprowadzili 12 konkurencji: rozpoczęły je
biegi w czterech kategoriach wiekowych, a zakończyły zawody badmintonowe. Największą popularnością cieszyły się bieg z jajkiem, siatkówka plażowa,
bieg w workach. W każdej zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody przygotowane przez Radę Rodziców.

Z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu w Dąbrowie odbył się „Festiwal
Talentów”. Każdy Przedszkolak mógł zaprezentować swoje wyjątkowe
umiejętności.

Do naszego przedszkola w Dąbrowie w maju 2018 roku aby poprowadzić
zajęcia przybyli goście Pani Karolina Krawczyk i Pan Mateusz Prochwicz.
Celem zajęć było kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
oraz nabycie przez dzieci wiedzy w zakresie zdrowia jamy ustnej.

17 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 pani Marika Babraj, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Targowisku przywitała gości przybyłych na Drugi Piknik Rodzinny. Impreza odbywała się na boisku sportowym przy Domu Kultury w Targowisku.

Zabawie towarzyszyły dodatkowe atrakcje: na bocznym boisku rozlokowali się strażacy z OSP Targowisko, którzy wspólnie z uczniami klasy III gimnazjum
zaprezentowali, jak fachowo udzielić pierwszej pomocy. Uwagę dzieci przykuł wóz policyjny, a policjanci z Komendy Policji w Niepołomicach z cierpliwością podchodzili do maluchów zasiadających w radiowozie na miejscu kierowcy czy zamykających się za kratkami. Dzieciaki szalały na dmuchanej
zjeżdżalni i zamku, z buziami pomalowanymi w kolorowe wzory ścigali gigantyczne bańki unoszące się nad boiskiem, zajadali się darmowymi lodami,
watą cukrową czy pieczoną kiełbaską. Zmagania sumo oferowali harcerze z Targowiska, a maluchy z piskami radości bawiły się chustą animacyjną. Z zainteresowaniem obejrzano też występ grupy Dance & Fun z Akademii Ruchu w Kłaju, prowadzonej przez panią Ewę Lipińską - Glicę.
Bufetem rządziła brygada rodziców, którzy oferowali pyszne domowe ciasta, smażyli gofry, frytki, piekli kiełbaski na grillu. Niczego nie brakowało - od
chłodnych napojów po owoce.
Hitem była loteria fantowa. Z przyznania nagrody Superklasy za całoroczną pracę cieszyła się klasa IV i jej wychowawczyni Barbara Rybak: z rąk pani wicedyrektor Patrycji Winzer uczniowie odebrali puchar przechodni, a pani Marika Babraj wręczyła nagrodę: bilety do kina. Rada Rodziców nagrodziła też klasę
II gimnazjum, która zebrała najwięcej puszek. Otrzymali kupon na wejście do pizzerii.
Kolejny raz ciężka praca Rady Rodziców przyniosła oczekiwane owoce: uśmiechy na twarzach dzieci i wiele słów uznania ze strony dorosłych. Dopisała nawet pogoda: słońce i wysoka temperatura pozwoliły strażakom z Targowiska na rozstawienie kurtyny wodnej. Dzieciaki ze śmiechem szalały
po boisku oblepione białą pianą wylaną na trawę.
Wspólne popołudnie spędzone na boisku Targowianki było bardzo radosne. Nie udałoby się ono bez pomocy sponsorów. Swoje serce okazali i pomogli:
OnePrint, Stalbro, TSN, Małopolski Bank Spółdzielczy w Kłaju, Piekarnia Janek, Market Point, Delikatesy Centrum, TransMar, Pizzeria Mamma Mia,
Salon Zabawek “Miki”. Gorąco dziękujemy strażakom z OSP w Targowisku, dzielnicowym z Komendy Policji w Niepołomicach: panom Grzegorzowi Grzesikowi i Łukaszowi Gicale, zuchom z Drugiej Gromady Zuchowej Mieszkańcy Stumilowego Lasu, firmie Kępka Photography, pani Jadwidze
Skoczek, Radnej Powiatu Wielickiego, oraz panu Zbigniewowi Strączkowi, Wójtowi Gminy Kłaj. Podziękowania kierujemy też do wszystkich Rodziców,
którzy sprawili, że ten Dzień Dziecka był wyjątkowy.
Patrycja Winzer
Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.

Zgłosiło się wielu uczestników, którzy chcieli podzielić się swoim talentem,
a różnorodność tych talentów okazała się ogromna. Dzieci prezentowały
umiejętności: wokalne, taneczne, muzyczne, plastyczne, recytatorskie,
kulinarne, kolekcjonerskie, sportowe. Wszyscy pięknie eksponowali swoje
talenty, a publiczność była zachwycona i nagradzała wszystkich gromkimi brawami. Uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz małe upominki, a na wszystkich Przedszkolaków czekała słodka niespodzianka.
Joanna Pieprzyca
Więcej zdjęć dostępnych jest na: www.klaj.pl

Proponowane działania miały również na celu przezwyciężanie strachu przed wizytami w gabinecie stomatologicznym. Podczas zajęć dzieci poznawały zdrowe i szkodliwe produkty, które mają wpływ na zdrowie
zębów. Poprzez film edukacyjny dzieci poznały konsekwencje niemycia zębów i zjadania dużych ilości słodyczy. Dowiedziały się, co to jest ząb
mleczny, ząb stały, dziąsło. Poznały etapy powstawania zębów. Wspólnie
z Panem Mateuszem policzyły swoje ząbki, dotykając je językiem. Oglądając film „Skąd się biorą zęby?” zauważyły, że zębów mlecznych powinno być 20. Znalazły odpowiedź na pytanie do czego potrzebne są zęby?.
Bardzo ważnym momentem było poznanie „Złotych zasad mycia zębów”.
Dzieciaki chętnie myły swoje zęby i słuchały wskazówek Pani Karoliny
i Pana Mateusza jak prawidłowo je szczotkować. Na zakończenie zajęć
dzieci czekała jeszcze niespodzianka pyszne i zdrowe przekąski owocowo-warzywne, przygotowane przez miłych gości. Bardzo dziękujemy!
Krystyna Dybczak

Koziołek Niematołek - niespodzianką
dla dzieci
4 czerwca dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju miały niespodziankę, a wszystko to za sprawą rodziców, którzy w tajemnicy przed
nimi przygotowywali przedstawienie. Próby odbywały się wieczorami w przedszkolu. I tak oto po kilku tygodniach powstała bajka pt.
„Przygody Koziołka Niematołka”.
Zaproszone na przedstawienie dzieci, siedziały jak zaczarowane i z niedowierzaniem spoglądały na swoich rodziców. A było kogo podziwiać:
Babcia Bajarka - mamusia Nadii Lis
Koziołek Niematołek - tatuś Nadii Lis
Smerfetka 1 - mamusia Gabrysi i Amelki Stokłosa
Smerfetka 2 - mamusia Karola i Szymona Gądor
Jaś i Małgosia - rodzice Sebastiana i Filipa Wajdy
Kotek - tatuś Gabrysi i Amelki Stokłosa
Księżniczka/Wróżka - mamusia Amelki Staniszewskiej
Zosia Samosia - mamusia Władzia Migdała
Kopciuszek - Anna Wiśniewska
Oprócz wspaniałej gry aktorskiej rodzice zatańczyli dwa tańce a na koniec
był wspólny taniec ze wszystkimi dziećmi. Ach, co to była za zabawa!
Bardzo dziękuję rodzicom, którzy wspólnie ze mną podjęli to wyzwanie
i sprawili radość przedszkolakom.
Anna Wiśniewska

GRUPA ERASMUS+ W GRECJI
VI Międzynarodowe spotkanie
projektowe oraz
IX Krótkoterminowa wymiana grup
uczniów
Saloniki - Grecja
Ostatnia przygoda projektowa „Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education” w ramach programu Erasmus+ rozpoczęła się
w niedzielny poranek 20 maja a zakończyła 26 maja. Uczestnikami były
uczennice kl. V: Maja Talaga i Wiktoria Matlak oraz nauczycielki: P.:
Elżbieta Ponisz (zastępca dyrektora Szkoły), Edyta Imos, Dorota Chudecka, Aleksandra Gruszecka oraz Sabina Zaporowska. Gościła nas
Szkoła Podstawowa nr 61 w Salonikach w północnej części Grecji. W wymianie wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z krajów partnerskich,
czyli z Polski, Portugalii, Włoch, Rumunii i Turcji.
Bez przeszkód i szybko dotarliśmy do Salonik, które powitało nas ciepłym
wiatrem i wysoką temperaturą. Saloniki do drugie co do wielkości miasto Grecji. Założone ok. 315 p.n.e. przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na cześć jego żony, Tessaloniki, córki Filipa II i przyrodniej siostry
Aleksandra Wielkiego. Od 146 p.n.e. miasto należało do państwa rzymskiego. W wyniku nowego podziału administracyjnego, wprowadzonego przez Dioklecjana, Saloniki stały się jedną z czterech stolic cesarstwa,
a za panowania jego następcy, Galeriusza ugruntowały pozycję wojskowej
stolicy wschodniej części imperium. Przez miasto biegł główny szlak
komunikacyjny między Rzymem i jego posiadłościami na Wschodzie
(Via Egnatia). W mieście powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, do której Święty Paweł skierował dwa ze swoich listów. Thesaloniki
posiadają bogatą historię i burzliwe dzieje, są wielonarodowościowe.
W autobusie, którym jechaliśmy do hotelu spotkaliśmy Polkę, która w latach 80-dziesiątych wyjechała do Grecji. Tym razem zakwaterowaliśmy się
w hotelu Egnatia. Po szybkim odświeżeniu po podróży, przeszliśmy do znajomego z poprzedniego pobytu w 2016 roku baru na pyszną grecką sałatkę
i suflaki – tradycyjną grecką potrawę składającą się z kawałków marynowanego mięsa nadzianych na drewnianą szpadkę i pieczonych na ruszcie.
Aby poczuć klimat Salonik udaliśmy się na spacer wzdłuż wybrzeża podziwiając piękno przyrody, wpływających do portu statków i turystycz-
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nego żaglowca. W niedzielę w Grecji był obchodzony „dzień uchodźcy”.
Mieliśmy więc okazję posłuchać tradycyjnej muzyki i zaobserwować tańce.
Impreza odbywała się na krótkiej ulicy pomiędzy blokami mieszkalnymi.
W poniedziałkowy poranek wraz z grupą turecką, w towarzystwie greckich
nauczycieli przeszliśmy do goszczącej nas szkoły. Po drodze dołączyli do nas
pozostali partnerzy, a Nikos M. Makris – główny koordynator projektu - już
zaczął nam pokazywać zabytki miasta – Grecy są bardzo dumni ze swojej
historii. To wtedy dowiedziałyśmy się, że wchodząc do kościoła zapalamy
dwie świece: na wyższym poziomie za żywych, a na niższym za zmarłych,
oraz, że kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg powyżej kolan
i ramion. Uczniowie i nauczyciele szkoły powitali nas na dziedzińcu,
gdzie odnowiły się lub nawiązały się nowe znajomości. Dzieci wszystkich
partnerów brały udział w zabawach i grach integracyjnych. Na sali gimnastycznej powitała nas P. dyrektor szkoły: Anastasia Dinopoulou, uczniowie
zagrali koncert, a mamy i babcie w strojach regionalnych wykonanych
samodzielnie odtańczyły regionalne tańce. Wszyscy ochotnie włączyli się
do nauki tańca Syrtaki, czyli popularnego tańca greckiego - mieszanki wolnych i szybkich rytmów, a tancerze tworzą linię kładąc dłonie
na ramionach sąsiada. Po krótkiej przerwie odbyły się ostatnie w tym
projekcie warsztaty dotyczące inteligencji wielorakich oraz uczeniu się
opartym na problemie. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było wieczorne spotkanie w Urzędzie Miasta, podczas którego przedstawiciele
wszystkich państw podsumowywali projekt. Podziękowanie w imieniu nas
wygłosiła P. Elżbieta Ponisz a P. Edyta Imos, wykorzystując przygotowaną
przez siebie prezentację, przedstawiła sprawozdanie z pracy w ramach
projektu. Zwieńczeniem tego wieczory było zaprezentowanie książki,
która jest napisana w 7 językach – 6 szkół partnerskich oraz angielskim
i zawiera wszystkie działania. Uzupełniona jest dużą ilością zdjęć. Każda szkoła partnerska otrzymała 300 tych książek. Nasze do szkoły będą
dostarczone w czerwcu. Ten przyjemny wieczór zakończył się degustacją
tradycyjnych potraw podanych na białych stołach, pod białymi parasolami – wyglądało to bardzo gustownie. Do hotelu wracaliśmy promenadą
uważając na licznych rowerzystów i podziwiając Plac Arystotelesa, który
charakteryzuje się ciekawą architekturą, gdyż wszystko wybudowano tutaj
w lustrzanym odbiciu.
Wtorkowy dzień przeznaczony był na plażowanie, dlatego wszyscy
uczestnicy pojechali na półwysep Chalkidiki do miejscowości turystycznej
Kalithea. Tutaj łapiąc mnóstwo promieni słonecznych podziwialiśmy piękne dwukolorowe wody Morza Egejskiego, graliśmy w siatkówkę plażową,
wdychaliśmy zapach sosen i solanki morza. Tym razem na kolację jedliśmy
kolejną grecką potrawę – musakę, czyli plastry bakłażana, plastry ziemniaków, mielone mięso wieprzowe i gruba warstwa bechamelu zapieczone
w piekarniku.
W środę jadąc autostradą do Verginy podziwialiśmy piękno greckiego krajobrazu, gdzie były już pierwsze żniwa i przygotowywano ziemię pod nowe
uprawy. W Verginie zwiedzaliśmy muzeum archeologiczne, które jest pod
ziemią, wewnątrz ogromnego kurhanu. Znajdują się tam cztery grobowce
z IV w.p.n.e. między innymi grobowiec Filipa II Macedońskiego ojca Aleksandra Wielkiego. Są to jedyne grobowce, odkryte w 1978 roku, które nie
zostały obrabowane, gdyż Filip użył podstępu. Marmurowe grobowce
kazał wybudować w głębokim dole poniżej poziomu terenu. Po jego śmierci teren został zasypany ziemią, a powyżej usypano kurhany. Grabieżcy
rozkopali kurhan, nic nie znaleźli i już nie kopali. Dzięki temu zachowały się
przepiękne wyroby ze złota i wszystkie przedmioty, które dawano władcy
do życia po śmierci. Nas zachwycił męski wieniec wykonany z cieniutkich
płatków złota uformowanych w liście dębu uzupełniony w misternie wykonane żołędzie oraz kobiecy złoty diadem wykonany ze złotych małych
listków, kwiatków, płatków, pręcików i kwiatków z maleńkimi pszczółkami.
W muzeum nie wolno robić zdjęć.
W kolejny dzień po spotkaniu koordynatorów przyszedł czas na zwiedzanie Salonik. Naszym przewodnikiem był Jorgos – nauczyciel goszczącej nas
szkoły. Poznawanie Thesalonik rozpoczęliśmy od Bey Hammami – łaźnia turecka powstała w 1444 roku, gdzie właśnie została otworzona trzydniowa wystawa poświęcona wielkiemu pożarowi miasta w 1917 roku, który
zniszczył 1/3 miasta. Trasa turystyczna była bardzo bogata i zwiedziliśmy:
• klasztor Vlatadon za murami starego zamku w Salonikach, w rejonie
Ano Poli, gdzie znajduje się zabytkowy, bardzo stary kościółek i muzeum
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oraz pawie. Z tego miejsca rozciąga się widok na całe Saloniki i na część
zatoki, przy słonecznej pogodzie widać tez Olimp;
• Wieżę Alyseos i fragmenty murów miejskich;
• Białą Wieżę zbudowaną w XVI w. Początkowo była elementem fortyfikacji miejskiej, a także więzieniem i miejscem, w którym wymordowano janczarów w 1826 roku i dlatego nazywano ją także Krwawą Wieżą. Teraz Grecy
pomalowali wieżę na biało;
• Rotundę Galeriusza - to duża okrągła budowla z 306 r. n.e., która przypomina nieco Panteon w Rzymie. Wielokrotnie była przebudowywana.
Miała służyć jako świątynia Zeusa, mauzoleum, później była tu chrześcijańska bazylika, meczet i znów kościół chrześcijański. Do czasów obecnych zachował się minaret, świadczący o muzułmańskiej przeszłości tego miejsca;
• łuk Galeriusza - wybudowany w 299 r. na życzenie rzymskiego cesarza Galeriusza, dla uczczenia zwycięstwa bohatera nad Persami. Na łuku rzymianie przedstawieni są jako jeźdźcy na koniach a przegrani Persowie
jako piechurzy;
• pozostałości po rzymskiej agorze, wybudowanej najprawdopodobniej
w początkach II wieku, wraz z odeonem (małym teatrem do wystąpień
publicznych) mieszczącym nawet do 2000 osób na widowni. Tutaj była też
mennica.
• kościół św. Demetriusza - poświęcony patronowi miasta. Zbudowany
został w V wieku na miejscu dawnej rzymskiej łaźni. Odbudowany po pożarach w VII wieku, jest dziś miejscem wielkiego kultu. W tym miejscu bowiem
według legend, a także badań archeologicznych więziony był w rzymskiej
łaźni, a potem zabity (303 r.), właśnie św. Demetriusz. Dziś wewnątrz kościoła znajduje się mała kapliczka, gdzie spoczywają szczątki świętego,
a pod kościołem znajdują się krypty, stanowiące kiedyś łaźnię, w której był
on więziony.
• Hagia Sofia, wybudowana w VIII wieku na wzór świątyni o tej samej
nazwie w Konstantynopolu, na planie krzyża greckiego z kopułą. We wnętrzu znajdują się złote mozaiki;
• Liczne wąskie strome uliczni z klimatycznymi domkami. U niektórych
jedną ścianą są mury miejskie.
Wieczorem przyszedł czas na pożegnalną kolację w dawnej żydowskiej
dzielnicy portowej – Ladadika. Klimat tawerny położonej wśród licznych
małych lokali mieszczących się wzdłuż kolorowych uliczek sprzyjał ostatnim wspomnieniom, wymianie pamiątek, wspólnym śpiewom oraz pożegnaniom. A wszystko to odbywało się przy smacznych tradycyjnych
greckich potrawach.
W ostatni dzień pobytu poszliśmy na słynny targ Modiano znajdujący się
tuż obok Placu Arystotelesa, aby kupić greckie przysmaki , jak sery feta,
oliwki, chałwy oraz pamiątki dla rodziny i przyjaciół. Pozostał jeszcze
ostatni spacer promenadą do pomnika Aleksandra Wielkiego i placu z parasolkami koło fontanny, ostatni grecki obiad – ryba cipura z ziemniaczkami i pysznymi pomidorami i ostatni przejazd greckim autobusem
na lotnisko. Wszyscy uczestnicy bardzo miło wspominają ten wyjazd.
Podsumowując, podczas trzech lat trwania projektu:
• Dwa razy przyjmowaliśmy w Polsce gości z pięciu państw: Portugalii,
Grecji, Rumuni, Turcji i Włoch;
• W siedmiu wyjazdowych mobilnościach uczestniczyło 20 uczniów i 28
nauczycieli;
• Nawiązaliśmy liczne znajomości i przyjaźnie;
• Doskonaliliśmy umiejętność: posługiwania się językiem angielskim,
współpracy w grupie i odpowiedzialności za cały zespół;
• Nauczyliśmy się pokonywać własne słabości, dostosowywać się do różnych warunków;
• Nauczyliśmy się pracować nowymi metodami wykorzystując do nauki mapy myśli;
• Poznaliśmy swoje inteligencje i inteligencje kolegów co wykorzystujemy
podczas pracy zespołowej;
• Otwarliśmy się na tolerowanie innych religii, wyznań, kultur i zwyczajów.
Sabina Zaporowska

Czytelnicze zmagania!
29.05.2018 r. odbyła się szesnasta edycja POWIATOWEGO TURNIEJU PIĘKNEGO CZYTANIA. Do konkursu stanęło 16 uczestników z czterech
gmin powiatu wielickiego. Jurorami byli koordynatorzy gminni:
Pani Małgorzata Gawlińska - gmina Niepołomice
Pani Aneta Stanak – gmina Biskupice
Pani Katarzyna Sowa-Lewandowska – gmina Wieliczka
Pani Anna Kokoszka – gmina Kłaj
Jak zwykle w części pierwszej uczniowie przedstawili tekst przygotowany
przez siebie. Część druga konkursu poległa na zmierzeniu się z tekstem
przygotowanym przez organizatorów. W tym roku uczestnicy w młodszej
kategorii wiekowej zmagali się z tekstem napisanym w gwarze góralskiej,
a gimnazjaliści z tekstem naukowym. Wszyscy czytający świetnie sobie
poradzili. Zarówno w części pierwszej jak i drugiej, oceniane były płynność
czytania, dykcja i interpretacja tekstu literackiego.
Oto laureaci:
W kategorii SP:
I. Filip Augustynek oraz Amelia Laszczyk – gmina Niepołomice
II. Krzysztof Lubas – gmina Wieliczka
III. Bartosz Wenta – gmina Kłaj
Wyróżnienie: Olaf Lewandowski – Biskupice, Melania Cencora –
gmina Biskupice
W kategorii Gimnazjum:
I. Zuzanna Hoffman - g. Wieliczka
II. Amelia Knap – g. Kłaj
III. Kinga Plutecka – g. Kłaj
Nagroda Główna (największa ilość punktów w obydwu kategoriach)
przypadła Magdalenie Kowalskiej z gminy Niepołomice.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Marzec oraz Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi za wieloletnie wsparcie przy organizacji konkursu.
Anna Kokoszka

ciedla niejednokrotnie opinie jednej grupy społecznej, czy jednego środowiska, a zatem jest wiedzą wyrywkową, niekompletną i, co za tym idzie,
niewystarczającą do podejmowania właściwych decyzji w sprawie
dalszego rozwoju tych placówek. Zaproszenie do debaty szerokiej
reprezentacji środowisk szkolnych i społeczności lokalnej, władz samorządowych, osób zarządzających oświatą w gminie, jak i ekspertów firmy
Vulcan, jako organu zarządzającego projektem, miało służyć - w zamyśle
organizatorów-pozyskaniu informacji kompleksowej, prezentowanej z różnych punktów widzenia, a tym samym dającej możliwości podejmowania działań zaspokajających potrzeby i oczekiwania wszystkich środowisk.
Uczestnicy debaty, skupieni w różnych grupach tematycznych, aktywnie
i z zaangażowaniem 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 będzie podstawą do stworzenia obrazu gminnej
oświaty, widzianego z kilku perspektyw jednocześnie, a następnie służyć
będzie wypracowaniu jednolitego modelu wspomagania szkół i nauczycieli w jeszcze lepszej, bardziej efektywnej organizacji procesu edukacji,
nakierowanego nie tylko na wiedzę i umiejętności przedmiotowe, ale
przede wszystkim na kształcenie tych kompetencji, które będą decydować
o możliwości odniesienia sukcesu w dorosłym życiu przez dzisiejszych
uczniów.
Debata jest początkiem zaplanowanego w gminie procesu wspomagania szkół i nauczycieli. Pozyskane informacje i wnioski będą przełożone
na strategię działań przez zespół wdrożeniowy składający się z uczestników debaty. W strategii zostaną uwzględnione działania i rozwiązania,
które będą priorytetem dla działalności przedszkoli i szkół a ich efektem
końcowym będzie ich dalszy jakościowy rozwój.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i zdecydowali się wziąć udział
w debacie. Zapewniam, że każdy głos, opinia, wniosek, propozycja zmiany
jest dla nas cenną wskazówką wytyczającą kierunki kolejnych działań.
W sposób szczególny dziękuję tym uczestnikom debaty, którzy zadeklarowali chęć dalszej pracy nad kierunkami rozwoju gminnej oświaty, przede
wszystkim dla dobra dzieci i uczniów korzystających z jej usług. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z efektami debaty, które prezentowane
są na gminnym facebooku i włączaniu się do merytorycznej i rzeczowej
dyskusji także tych, którzy nie brali udziału w debacie.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

„Kompetentna szkoła kluczem
do sukcesu ucznia” debata oświatowa w gminie Kłaj
W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyła się w naszej gminie
debata oświatowa, której temat „Kompetentna szkoła kluczem
do sukcesu ucznia” zawierała w sobie szeroko zakrojoną problematykę
dotyczącą organizacji i realizacji przez gminne przedszkola i szkoły
zadań edukacyjnych, w tym w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, czyli wiedzy, umiejętności i postaw przygotowujących dzieci i uczniów do sprawnego funkcjonowania i podejmowania
wyzwań współczesnego świata. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska szkolnego (dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie,
rodzice) oraz lokalnej społeczności (władze samorządowe, liderzy
lokalnych organizacji i stowarzyszeń).
Debata była nie tylko efektem przystąpienia naszej gminy
do projektu „Vulcan kompetencji w małopolskich samorządach”, ale także
przejawem troski władz gminy o jakościowy rozwój przedszkoli i szkół,
który powinien przejawiać się w kompetencjach nauczycieli, we właściwej organizacji procesu edukacyjnego, w uzyskiwaniu oczekiwanych
i rekomendowanych efektów nauczania, w sprawnym zarządzaniu, czy
też w jak najlepszej kondycji finansowej placówek. Zagadnienia te są
na bieżąco monitorowane w gminie, ale wiedza w tym zakresie odzwier-
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Turniej gry Novuss dla osób
niepełnosprawnych
Po raz pierwszy w Polsce został zorganizowany Turniej gry Novuss (Bilard
Marynarski) dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Gra Novuss – bez granic” współfinansowanym ze środków Powiatu Wielickiego,
który odbył się 30 maja 2018 r. w auli Urzędu Gminy Biskupice.
Do rywalizacji przystąpiło 11 par (22 zawodników) z ŚDS Tomaszkowice,
ŚDS Brzezie oraz Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
Poziom graczy był bardzo wyrównany, na prowadzeniu uplasowały się
3 pary z Wieliczki i Tomaszkowic, mieli jednakową liczbę punktów i musieli mieć dogrywkę, w której, ostatecznie, wygrała para z Wieliczki (Daniel G./
Norbert U.), na drugiej pozycji była para z ŚDS Tomaszkowic (Łukasz G./
Krzysztof P.). Trzecie miejsce zajęła para z Wieliczki (Mateusz M./Marcin K.)
bardzo dobry poziom zaprezentowała także para z ŚDS Brzezie (Marcin
Z./Wojciech H.) Pamiątkowe puchary, medale i drobne upominki wręczył
gospodarz Gminy Biskupice Henryk Gawor.
Liczymy, że zawodnicy będą kontynuowały swoją przygodę z Novusem
(Bilard Marynarski), biorąc udział w kolejnych zawodach zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Novuss Polska.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt oraz władzom
Gminy Biskupice, Gminy Wieliczka, Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego.
Svetlana Kunc
Stowarzyszenie Novuss Polska
Elżbieta Duda
ŚDS Tomaszkowice

Rowerowo i sportowo

Sukces na Mistrzostwach Polski!

Puchar Europy trafia do Szarowa!

Słoneczna pogoda powitała rowerzystów z Gminy Kłaj w sobotę 19

Podczas XXIX Mistrzostw Polski w Opolu, ćwiczący w Gminie Kłaj karatecy ponownie odnieśli sukces. Zawodnicy z całej Polski walczyli o tytuł
Mistrza Polski, ale zdobywcą 1 miejsca może być tylko zwycięzca.

Zwyciężczynią VIII Pucharu Europy w Tradycyjnym Karate-Do została Klaudia Mleko. Młoda zawodniczka pokonała szereg przeciwniczek
między innymi z Polski, Rosji czy Ukrainy.

Najlepszymi w Polsce okazali się być między innymi Rafał Wajda oraz Klaudia Mleko (seniorzy) oraz Joanna Łyżwińska (junior młodszy). Gratulacje
należą się również zdobywcom 2 oraz 3 miejsc na podium, a oto szczegółowe wyniki zmagań w konkurencjach indywidualnych:

Konkurencja cechowała się wysokim poziomem, dlatego duch walki nie
opuszczał Klaudii ani na chwile. Ciągła koncentracja pozwoliła na wykonanie
technik, które zapewniły przewagę punktową, co w finale zagwarantowało jej zwycięstwo. Ciężka praca, umocniona wieloletnim doświadczeniem
zdobywanym na różnorodnych zawodach, zaowocowała sukcesem na tym
prestiżowym wydarzeniu. Gratulujemy Klaudii sukcesu, oraz trzymamy
kciuki za powodzenia w zbliżających się Mistrzostwach Polski w Opolu.

maja na XVII Małopolskim Rodzinnym Gwiaździstym Zlocie „Rowerem
po zdrowie”. Trasa rozpoczęła się w Kłaju, przebiegała przez Puszczę Niepołomicką i zakończyła się w Niepołomicach na Parkurze przy Zamku.
Naszych rowerzystów powitali na miejscu przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Młodzież z Dance &
Fun jak zwykle godnie reprezentowała naszą gminę. Mimo trudnych
warunków terenowych pokazali klasę, doświadczenie i opanowanie.
Dziękujemy Pani Ewie Glicy-Lipińskiej za trud włożony w przygotowanie
tancerzy. Byliśmy jedyną gminą, która reprezentowała swoją miejscowość.
Na miejscu zlotu każdy mógł wziąć udział w blokach sportowo-rekreacyjnych. Każdy uczestnik dostał bon na losowanie roweru, talon na posiłek
oraz napój. W zamkowym muzeum nieodpłatnie można było zwiedzać sale
wystawowe, a w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa można było podziwiać eksponaty znajdujące się w Muzeum Fonografii. Kto chciał mógł
zmierzyć się w konkurencjach sportowych takich jak: rzut podkową, rzut
hula-hop na tyczki, rzut do tarczy strzałkami, zbieranie piłeczek na czas,
bieg w worku, strzał do bramki unihoc i wiele, wiele innych. Dzieci mogły
skorzystać z darmowej dmuchanej zjeżdżalni i sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu strumieniem wody w „płonący dom” nad którym
czuwali strażacy z OSP w Woli Batorskiej i Niepołomic. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z broni pneumatycznej do tarczy i zespołowe przeciąganie liny w których uczestniczyły drużyny z poszczególnych

„Turniej Bilardowy”

miejscowości. Nasi reprezentanci byli niesamowici. Zdobyliśmy I miejsce
w przeciąganiu liny mimo, iż przeciwnicy wyglądali na niepokonanych.
II miejsce w Tróboju Vip-ów zdobył nasz gospodarz Zbigniew Strączek

Dnia 2 maja 2018 r. odbył się pierwszy turniej bilardowy zorganizowany
przez Stowarzyszenie Świat Przyjaciół. Podobnie jak w przypadku turniejów piłki nożnej halowej, tak i tym razem, patronat nad turniejem
objęła Radna Powiatu Wielickiego Pani Jadwiga Skoczek.
Turniej rozpoczął się od części oficjalnej gdzie prezes stowarzyszenia Świat
Przyjaciół Pan Mariusz Wróbel, przywitał wszystkich uczestników i zebranych gości oraz uczestniczącym w turnieju zawodnikom życzył szczęścia oraz walki „fair-play”. Następnie odbyło się losowanie, gdzie uczestnicy
zostali podzieleni na dwie grupy „A” i „B”, gdzie obowiązywał system gry
każdy za każdym, a po fazie grupowej została rozegrana faza pucharowa.
Turniej stał na wysokim poziomie, gdzie każdy z pojedynków trwał co najmniej kilkanaście minut, a walka toczyła się do ostatniej bili. Po 5 godzinach
wspaniałej i zaciętej walki, wyłoniony został zwycięzca turnieju, którym
okazał się nie kto inny, jak sam prezes stowarzyszenia Pan Mariusz Wróbel,
który tym samym okazał się mało „gościnnym” gospodarzem. Po zaciętej
w walce w finale, drugie miejsce przypadło Tomaszowi Szczudło, a w meczu o 3 miejsce pewnie zwyciężył Piotr Przybyłek, który tym samym uzupełnił podium. Po zakończonym turnieju zostały wręczone okolicznościowe
nagrody dla zwycięzców i upominki dla pozostałych uczestników, a następnie Pan Mariusz Wróbel zaprosił wszystkich uczestników i gości na wspólnego grilla, aby razem świętować wspólnie pierwszy turniej bilardowy
zorganizowany przez Stowarzyszenie Świat Przyjaciół.
Zatem za nami pierwszy turniej bilardowy, ale jak podkreślił Pan Prezes
Mariusz Wróbel na pewno nie ostatni, gdyż Stowarzyszenie Świat
Przyjaciół, będzie chciało promować grę w bilard na terenie Gminy Kłaj
oraz Powiatu Wielickiego. W tym miejscu warto również skierować ogromne podziękowania dla Radnej Powiatu Wielickiego Pani Jadwigi Skoczek,
za objęcie swoim patronatem turnieju oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju.

strzelając z pistoletu pneumatycznego, wbijając gwoździa do pnia i układając wieżę z pudeł w jak najkrótszym czasie. Za najliczniejszą grupę
zdobyliśmy III miejsce na podium. Z medalami odjechały również uczestniczki naszej grupy: Natalia Ryś oraz Amelia Seweryn, a wśród Panów medale zdobyli Remigiusz Laskowicz i Edward Pietrasiak. Ostatnim punktem
Zlotu było losowanie rowerów ufundowanych przez gminy uczestniczące
w zlocie. Kto będzie gospodarzem XVIII Małopolskiego Zlotu? Tego dowiemy się w następnym roku. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Balik

I miejsce:
Rafał Wajda kata indywidualne
Klaudia Mleko kumite indywidualne
Joanna Łyżwińska kata indywidualne

foto Bartosz Siedlik
KKKT

II miejsce:
Kamil Rak kata indywidualne
Joanna Łyżwińska kumite indywidualne
Joanna Łyżwińska fukugo
III miejsce:
Karolina Wyporek kumite indywidualne
Arkadiusz Wilkosz kumite indywidualne
Arkadiusz Wilkosz fukugo
Wyniki konkurencji drużynowych, wraz z klubowymi kolegami ćwiczącymi na co dzień w Dojo Kraków:
I miejsce:
Joanna Łyżwińska, Natalia Firlit i Dominika Kmiecik kata drużynowe
Joanna Łyżwińska, Kamil Rak enbu
Kamil Rak, Michał Biesaga enbu
Arek Wilkosz, Bartosz Kozioł, Leon Chłopicki, Michał Biesaga kumite
drużynowe
II miejsce:
Dominika Kmiecik i Michał Biesaga enbu
Joanna Łyżwińska, Dominika Kmiecik, Natalia Firlit kumite drużynowe
Klaudia Mleko, Magda Mielnik, Karolina Wyporek, Pola Madej kumite
drużynowe
III miejsce:
Magdalena Mielnik i Krzysztof Buczek enbu
KKKT

Stowarzyszenie Świat Przyjaciół
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Gdańsk zdobyty!

Silesia Cup i kolejny sukces

Karatecy z Gminy Kłaj, stawali na podium na najbardziej prestiżowych
zawodach - Ogólnopolskim Pucharze Polski Dzieci w Gdańsku. Najlepsi z najlepszych z całej Polski zjechali się do Ergo Areny, aby walczyć
o miejsca, łącznie wystartowało prawie 1000 zawodniczek i zawodników.
Reprezentanci z naszej Gminy okazali się niepokonani w kilku kategoriach. Dzięki ciężkiemu treningowi i wielkiemu duchowi walki zdobywali oni medale w kata indywidualnym, kata drużynowym oraz en-bu.

Kolejny udany wyjazd na zawody karateków z Kłaja. W sobotę 26
maja w Bytomiu odbył się turniej Silesia Cup. Adepci ćwiczący
w Dojo w Kłaju kolejny raz udowodnili swój talent oraz potwierdzili wynikiem swoją pracę włożoną w treningi. Ten turniej był ostatnim
kamieniem milowym przed najważniejszymi zawodami w całym roku,
Pucharze Polski Dzieci i Mistrzostwami Polski dla starszych.
Poniżej szczegółowe wyniki naszych gminnych reprezentantów:
1 miejsce:
• Nadia Lis
• Mateusz Cieśla
• Julia Cieśla
• Joanna Łyżwińska (kata i kumite)
• Arkadiusz Wilkosz (kumite)
• Karolina Wyporek (kumite)
• Krzysztof Buczek
2 miejsce:
• Helena Moskwa
• Julian Gomułka
• Nina Zięba

A oto szczegółowe wyniki:
Na najwyższym podium stanęli:
Lis Nadia (kata indywidualne i kata drużynowe)
Moskwa Helena (kata indywidualne)
Majewska Antonina (kata indywidualne i kata drużynowe)
Zięba Nina (kata drużynowe)
Cieśla Julia (kata drużynowe)
Chorąży Magdalena (kata drużynowe)

3 miejsce:
• Lena Kasina
• Milan Chmielek
• Kamil Zięba
• Natalia Firlit
• Karolina Wyporek
KKKT

Wicemistrzem został:
Zięba Kamil (kata indywidualne)
3 miejsca wywalczyli:
Cieśla Julia (kata indywidualne)
4 miejsca:
Majewska Antonina (en-bu)
Zięba Nina (en-bu)
KKKT
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