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Wywiad z gospodarzem gminy – Zbigniewem Strączkiem
Minęły 4 lata od czasu gdy w demokratyczny sposób na gospodarza naszej gminy my – mieszkańcy wybraliśmy Zbigniewa Strączka. Jest to doskonała okazja do podsumowania jego w sumie
8-letniej pracy jako wójta gminy Kłaj.
Cztery lata temu, w podsumowaniu poprzedniej kadencji mówił
Pan, że gmina musi się rozwijać na różnych płaszczyznach. W jakim kierunku skierowany był rozwój w tej kadencji?
Podobnie jak poprzednio, wspólnie z Radą Gminy skupiliśmy
się na ekologii, oświacie, bezpieczeństwie, ale chyba najbardziej
na rekreacji i sporcie. Od początku kiedy objąłem obowiązki wójta, starałem się sukcesywnie i kompleksowo remontować domy
kultury. W końcu to idealne miejsca gdzie mieszkańcy mogą się
spotkać, wspólnie spędzić czas i nawiązywać nowe znajomości.
Ożywienie kultury i wyciągnięcie ludzi z domu stało się dla mnie
priorytetem. Za główny cel obrałem sobie utworzenie Gminnego Centrum Kultury, a dzięki funduszom unijnym i niebagatelnej
dotacji już niebawem takie powstanie. Oblegane boiska, place
zabaw, a ostatnim czasem Miejsca Obsługi Rowerzystów udowodniło, że zarówno młodzież jak i dzieci również potrzebują miejsc
gdzie mogą się integrować. Wierzyłem od początku, że młodych
ludzi można wyciągnąć z domu i zachęcić do aktywnego, sportowego spędzania wolnego czasu. Na to niewątpliwym dowodem
są dziesiątki ludzi, których mam okazję spotykać na już oddanych
do użytku inwestycjach.
Wspomniał Pan o ekologii. Jakie zadania z tej dziedziny udało się zrealizować?
Trwa projekt wymiany kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą oraz wymiany kotłów na te ekologiczne zasilane paliwem stałym. Na te zadania udało nam się pozyskać w sumie 1.451.423,59 złotych. Jednak na tym proekologiczne działania się nie kończą.
Podpisana została już umowa, dzięki której możemy się nazywać Eko partnerami na rzecz słonecznej energii Małopolski. To zadanie również
zostało pozytywnie zakwalifikowane do dofinansowania i na jego wykonanie otrzymamy prawie 720 tys. złotych. Jego realizacja rozpocznie się w nadchodzącym roku i potrwa aż do 2020 roku. To takie większe przedsięwzięcia. Z tych mniejszych, ale tak samo ważnych, były
przeprowadzone w szkołach edukacje ekologiczne poprzez quizy i konkursy tj. „Wymień piec na nowy”, „Lekcja ekologiczna”, „W obronie
czystego powietrza”, czy „Eko-szlaki”. Udało nam się zorganizować kilka happeningów jak np. „Dni natury”, czy „Dzień dla ziemi - Kłaj ekologiczny raj”. Zakupiliśmy również 10 sensorów jakości powietrza, które zamontowane zostały na budynkach administrowanych przez urząd,
a w przedszkolach są już oczyszczacze powietrza, które do placówek trafiły nieodpłatnie, w formie darowizny. Oczyszczacze służyć będą
najmłodszym dzieciom, szczególnie wrażliwym na szkodliwe oddziaływanie cząsteczek stałych i związków chemicznych znajdujących się
w powietrzu. Dzięki systemowi filtrów, urządzania wychwytują te substancję, co powodują, że w pomieszczeniach łatwiej się oddycha,
a tym samym dzieci czują się lepiej i są mniej zmęczone.
Dla wielu mieszkańców, jedną z ważniejszych inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Czy coś się zmieniło w tej kwestii?
Naturalnie. Każdego roku, po trochę przybywa nitki kanalizacyjnej. W tej kadencji na samym jej początku, największy jej odcinek powstał
w Szarowie. Kolejna taka inwestycja została zrealizowana na tzw. ulicy Szkolnej w Targowisku. Prawie 400 tys. złotych przeznaczono na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kłaju, a fragment kanalizacji powstały w Szarowie i Dąbrowie kosztował ponad 290 tys. złotych. Zadanie
to nieustannie będzie realizowane, bowiem powstały już kolejne projekty budowlane dla nieskanalizowanych fragmentów w: Kłaju, Szarowie, Dąbrowie oraz Brzeziu. Aktualnie trwają również pracę nad projektowaniem sieci dla odcinaka Brzezie – Gruszki, a 8 milionów złotych
jakie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne dostanie z funduszy europejskich spełni marzenia o kanalizacji mieszkańców Zatok i Podrabia w Targowisku. Spora część tego dofinansowania zostanie przeznaczona na kolejną już rozbudowę oczyszczali ścieków w Kłaju i mam
nadzieję, że będzie to finalna rozbudowa.

Jako pierwsza swoje zaplecze miała Targowianka. W 2014 roku poszczęściło się również Wolnym… ale co dalej?
Swoim nowym budynkiem już za parę miesięcy będą mogli się pochwalić piłkarze oraz kibice „Startu”. Od początku tego roku, trwają
prace dzięki którym piłkarze z Brzezia będą mogli się w normalnych warunkach przygotować przed i po meczu, ale również spotykać.
A mam nadzieję, że okazji do wspólnego świętowania będą mieli bardzo dużo. Największym krokiem do przodu, było spotkanie, w którym
uczestniczyła również Radna Powiatowa – Jadwiga Skoczek, kiedy to otrzymaliśmy pisemną obietnicę od Dyrektora Lasów Państwowych
zamiany boiska sportowego użytkowanego przez „Zryw” Szarów, na inną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kłaj o ekwiwalentnej
wartości. Stało się to zielonym światłem do projektowania budynku socjalnego, aby i szarowscy piłkarze mieli warunki na miarę XXI wieku.
Czy my - mieszkańcy możemy mówić, że w naszej gminie naprawdę jest bezpiecznie?
Myślę, że tak. A przynajmniej dokładam do tego wszelkich starań. Co roku, w miarę możliwości i posiadanych środków staramy się naprawiać te odcinki dróg, które się o to aż proszą. Przez 4 lata udało się położyć przeszło 8,7 kilometrów asfaltu na drogach gminnych.
Kościelna, Goły Brzeg w Kłaju, Kmiecie, Krakowska, Ukraina w Brzeziu, Potrawek, Wzory w Grodkowicach, Do Raby i Wiejska w Łężkowicach,
Podrabie, Do Topoliny, Kolonia w Targowisku, łącznik powiatówki z ulicą Zachodnią w Dąbrowie i wiele, wiele innych.
Taka ilość dróg byłoby niemożliwa do zrealizowania gdyby nie środki zewnętrzne, a te stanowiły prawie 50% wszystkich kosztów. Przez 4
lata pozyskaliśmy prawie 1 mln 400 tys. złotych na drogi gminne. Największą z nadchodzących inwestycji jest remont 1237 metrowego odcinka ul. Wiejskiej w Kłaju, która ma się rozpocząć już na dniach. Również niemało powstało dróg dojazdowych do pól, bowiem aż 2,4
kilometra, na co również otrzymaliśmy wsparcie w wysokości prawie 280 000 złotych. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców gminy
budowane są kawałek po kawałku, sukcesywnie chodniki. Trakt dla pieszych powstał m.in. na szczególnie uczęszczanych ulicach: Wiejskiej
i Kościelnej w Kłaju oraz Centralnej w Targowisku. Taka sama inwestycja w najbliższym czasie rozpocznie się w Brzeziu koło kościoła oraz od
DK94 w stronę Łysokań. Jeszcze w tym roku nowy trakt pieszy powstanie również od Artco w Gruszkach aż do wiaduktu autostrady.
Natomiast zlecone zostało projektowanie chodnika od Kościoła w Brzeziu aż do Szkoły Podstawowej, gdzie codziennie spaceruje mnóstwo zwłaszcza młodych ludzi. Już niebawem po nowym chodniku spacerować będą mogli także mieszkańcy Szarowa i Dąbrowy gdzie
właśnie trwa budowa. Każdego roku realizowanych jest wiele innych, drobnych prac tj. montaż i wymiana oświetlenia ulicznego, odmulanie, koszenie, konserwacja i odbudowa przydrożnych oraz melioracyjnych rowów.
Co w tej kadencji przyniosło Panu najwięcej satysfakcji i radości?
Na pewno to, że udało nam się pozyskać tak dużo funduszy na realizację inwestycji o których marzy chyba każda gmina. Przez te wszystkie
zadania stajemy się gminą atrakcyjną, o której się dzisiaj dużo mówi - nie tylko w Małopolsce. Czasem spotykam się z pytaniami dlaczego nie budujemy więcej chodników, czy dlaczego nie rozbudowujemy szybciej kanalizacji. Odpowiadam wówczas, że gmina musi rozwijać
się na każdym szczeblu, realizować każde z powierzonych jej zadań, a to nie są wyłącznie chodniki, drogi i kanalizacja. Aby móc się rozwijać
trzeba również inwestować w szkoły, przedszkola, domy kultury, sport, rekreację, pomoc społeczną. Jak mówi stare przysłowie: „Tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Przesłaniem tego przysłowia jest to, że możemy wydawać tylko tyle, ile faktycznie mamy, i że musimy
do tego dostosować swoje potrzeby oraz sposób funkcjonowania.
Uchwalony budżet to pieniądze, również pochodzące z podatków, należy więc patrzeć na to ile środków trafia do niego oraz czy te pieniądze zostały rozsądnie wydatkowane. A niewątpliwie rozsądnym nazwać możemy pomnażanie środków, na przykład przez aplikowanie
po fundusze zewnętrzne. Jednak aby móc wnioskować o dotacje trzeba pamiętać, że do każdej złotówki otrzymanej musimy mieć jedną
złotówkę własną.
Czy chciałby Pan komuś szczególnie podziękować za 4 ostatnie lata?
Gorące podziękowania kieruję do mieszkańców za obdarowanie mnie wielkim zaufaniem wybierając mnie na gospodarza gminy. Dziękuję
za niejednokrotne, ciepłe słowa, za zaangażowanie, wspieranie inicjatyw i aktywność na rzecz każdej z 9 miejscowości. Pragnę również
podziękować za konstruktywną krytykę, która pomaga lepiej spojrzeć na rzeczywistość i finalnie służy dobremu. Słowa wdzięczności kieruję także do Rady Gminy, która wspierała moją działalność i nie patrzyła biernie na to co działo się w samorządzie przez 4 lata. Razem
pracowaliśmy nad budżetem oraz wzajemnie informowaliśmy się o potrzebach mieszkańców - zawsze dążąc do konsensusu. Pragnę
podziękować Sołtysom, którzy pełniąc swoją często niełatwą funkcję podejmowali wiele różnych, ciekawych inicjatyw, a gdy wymagała tego sytuacja udzielali pomocy i zawsze czynili to skutecznie. To dzięki tym ludziom udało się zdziałać tak wiele. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję za rozmowę,
Oliwia Bieda
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Dom Kultury w Brzeziu jak nowy

Ulica Wiejska do remontu

Zakończyły się prace remontowe w Domu Kultury w Brzeziu. Tam generalny remont przeszła sala główna – miejsce spotkań Mieszkańców Brzezia. Nowy
parkiet, podwieszany sufit, nowe lampy i jasne, czyste ściany dodały jej nowoczesności. W obiekcie tym przeprowadzony został również remont w toaletach oraz kuchni. Jest to doskonałe miejsce do spotkań kulturalnych i integracji mieszkańców Brzezia.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace mające na celu remont drogi gminnej – tzw. ulicy Wiejskiej w Kłaju. Na wykonanie 1 km 200 metrów odcinka tej
drogi Gmina Kłaj otrzymała dotację w wysokości 648 947 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regonów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Prace realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych,
Drogowych i Mostowych PRODiM Oskar Niezabitowski z Krakowa.

Dla piłkarzy „Startu” i jego kibiców
Stare kontenery już niebawem zastąpi nowoczesny, energooszczędny budynek socjalny dla sportowców LKS „Startu” w Brzeziu. Nowy rok to nowe
perspektywy. Sportowy dostaną klucze do nowego budynku socjalnego na początku przyszłego roku, bowiem obiekt oddany ma być najpóźniej do końca tego roku… dlatego prace nie ustają nawet na chwile.

Kościelna w Brzeziu bezpieczniejsza
Wzdłuż tzw. ulicy Kościelnej w Brzeziu jeszcze przed zimą powstanie chodnik. Począwszy od Domu Kultury, aż do końca ogrodzenia terenu należącego do Kościoła parafialnego powstanie trakt pieszy, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i jego poczucie spacerujących. Tam także zamontowane zostanie
oświetlenie typu parkowego. Jeszcze w tym roku powstanie chodnik w Łysokaniach od DK 94 do Domu Kultury w Gruszkach oraz od dawnego Artco w kierunku wiaduktu autostrady.

Dobiegły końca prace nad budową boiska szkolnego w Targowisku
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Targowisku doczekali się wymarzonego boiska. Inwestycja ta powstała w ramach projektu „Małopolskie boiska 2018”,
a na jego realizację gospodarz Gminy – Zbigniew Strączek, pozyskał wysoką dotację w kwocie 194 542 złotych, która pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zatoki i Podrabie w Targowisku będą mieć kanalizację
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Kłaju dotację na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Targowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju. Będzie to spora i kosztowna inwestycja, bowiem całość projektu oszacowano na 13 163 288,96 zł, z czego dotacja wyniesie aż 8 082 045,35 zł. Dzięki tej bardzo wysokiej
dotacji kanalizacja powstanie na tzw. Zatokach oraz na Podrabiu w Targowisku. Przetarg na to przedsięwzięcie rozstrzygnięty zostanie 5 października.

W Brzeziu boisko również gotowe
Z nowego boiska przyszkolnego cieszą się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Prace ruszyły w połowie czerwca dzięki wsparciu LGD
Powiatu Wielickiego, a celem zadania było zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej. Budowa wielofunkcyjnego boiska realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sala gimnastyczna zaprojektowana
Boisko na zamianę
W sierpniu br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Dyrektor Lasów Państwowych, Radna Powiatu Wielickiego – Jadwiga Skoczek i Wójt Gminy
Kłaj – Zbigniew Strączek. Spotkanie to dotyczyło zamiany boiska sportowego użytkowanego przez LKS „Zryw” Szarów, na inną nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Kłaj o ekwiwalentnej wartości. To doskonała wiadomość dla samach piłkarzy jak i dla kibiców „Zrywu”, bowiem przez fakt, że teren nie
należy do Gminy to nie może tam być zrealizowana żadna z inwestycji.

4

Zaprojektowana jest sala gimnastyczna z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Przedmiotem tej inwestycji ma być budowa pełnowymiarowej sali połączonej komunikacyjnie w poziomie parteru oraz piętra z budynkiem szkoły. Powstały koncept uwzględnia również wyposażenie.
Z armatury stałej przewidziane są m.in. urządzenie do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, drabinki, zestaw lin gimnastycznych oraz tablica wyników sportowych. Tam również znajdzie się osprzęt ruchomy tj. skrzynie, kozły, odskocznie, równoważnie oraz ławeczki. Aktualnie Gmina Kłaj czeka na uzyskanie
pozwolenia na budowę.

5
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Kolonia o jakiej marzyli w Targowisku

Jedną z najbardziej zniszczonych dróg w Targowisku jeszcze do połowy września była tzw. Kolonia. Jednak teraz już tak nie jest, bowiem na całym jej
odcinku położony został nowy asfalt, dzięki czemu zrobiło się nie tylko ładniej, ale i zdecydowanie bezpieczniej.

Generalny remont Domu Kultury w Łysokaniach
Na to zadnie Mieszkańcy Łysokań czekają już od dawna. Jego wykonanie stało się możliwe, dzięki wspólnym staraniom gospodarza gminy – Zbigniewa Strączka oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Na realizacje tego zadania Gmina Kłaja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie aż 272 134 złotych.
Projekt przewiduje przebudowę wewnątrz budynku i jego wyposażenie, a zaprojektowane zmiany dostosowują obiekt i znajdujące się w nim sale
do potrzeb mieszkańców tj., do stworzenia szerokiej gamy oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Szczególnie ważny jest remont tzw. sal spotkań wraz z wykonaniem estrady oraz dostosowanie ich do zajęć i aktywności wynikających z potrzeb lokalnej społeczności. Przewiduje się również remont kuchni,
WC, pomieszczenia socjalnego oraz wiatrołapu z komunikacją. Podniesie się jakość infrastruktury stanowiącej Dom Kultury, co docelowo ma przełożyć
się na unowocześnienie organizowanych zajęć oraz pozwoli zaktywizować mieszkańców. Remont kuchni przyczyni się do stworzenia idealnego miejsca działań koła gospodyń wiejskich oraz promocji lokalnych wyrobów. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów oraz do różnego spektrum zainteresowań mieszkańców.

Drogowe inwestycje w Łężkowicach
Jak nowa jest ulica umownie nazywana Wiejską w miejscowości Łężkowice. Nowy asfalt na tej drodze położony został od mostu aż do końca, w stronę
Łoniec.

Asfaltowanie na Osiedlu w Łysokaniach
Zrealizowana została inwestycja dzięki, której Mieszkańcy Osiedla w Łysokaniach mogą cieszyć się z nowego asfaltu na dwóch drogach. Nowa nawierzchnia położona została na tzw. ulicy Unii Europejskiej (to jest wjazd na Działki od strony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.)

Fragment VeloRaby gotowy i co dalej?
W pierwszym etapie inwestycji pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą” powstała jednostronna droga rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w Kłaju o szerokości 1,5m.
Inwestycja ta jest pierwszą częścią dużego przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Projekt ten ma za zadnie urządzenie tras pieszo - rowerowych, funkcjonalnych oraz bezpiecznych dla miłośników spacerowania i jazdy na rowerze.
Trakty te docelowo mają łączyć strefy rekreacji zlokalizowane na terenie gmin partnerskich projektu: Kłaja, Gdowa, Drwini, takich jak np. MOR w Kłaju czy
w Targowisku. Na wykonanie tego zdania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w wysokości aż: 1.356.809,97 złotych.

oraz Wadowickiej (Wjazd od tzw. ulicy Wiśniowej w Łysokaniach).

W drugiej części projektu przewidziano:
- budowę trasy pieszo - rowerowej, odcinka VeloRaba o długości 1,44 km od Targowiska do Kłaja;
- budowę drewnianej kładki pieszo – rowerowej nad Starorzeczem Raby o długości 120 m i szerokości 4 metrów. Kładka ta wzniesiona będzie na słupach
żelbetowych ponad istniejący teren na wysokość 1,5 - 2,0 m.;
- budowa oraz montaż małej architektury. Ławki parkowe, stojaki na rowery i kosze na śmieci, przy trasie rowerowo - pieszej w Kłaju.
W ostatnim, trzecim etapie budowy, ścieżki zostaną oznakowane tabliczkami informacyjnymi oraz mapami. Zadanie to, nie tylko wielkie pieniądze, wysoka dotacja, ale i czas oraz mnóstwo pracy. Dlatego też odbiór wszelkich robót ma nastąpić dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Projekt kanalizacji dla Brzezia i Gruszek

Centrum stolicy gminy, którym można się chwalić
Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przyczyni się do upiększenia centrum Kłaja. W ramach
projektu powstanie zadaszona letnia scena z zapleczem, gdzie w przyszłości będą odbywać się koncerty i różnego rodzaju imprezy. Gruntownie
przebudowane zostaną także budynki sanitarne i wiata przystanku. Najmłodszych mieszkańców gminy z pewnością ucieszy renowacja zabytkowego tramwaju użytkowanego dotychczas sezonowo. Na koniec przybędzie kwiatów, ciekawe wykorzystanych pergoli, krzewów i lamp. Aktywni nadmiar
swojej energii będą mogli spożytkować na otwartej siłowni, a zwolennicy spokojniejszej formy relaksu odpoczną na leżakach i w specjalnych altankach.
Renowacja centrum zakończy się w 2020 roku.

6

Pracownia Projektowa Andrzej Łukaszyk zajmuje się projektowaniem kanalizacji sanitarnej dla Brzezia oraz Gruszek. Zadaniem przedsiębiorcy jest m.in.
opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych oraz uzgodnienie projektowania sieci kanalizacji z właścicielami działek
prywatnych pod względem zatwierdzenia map i podpisaniu stosownych oświadczeń. Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
i obiektów sieciowych niezbędnych do funkcjonowania kanalizacji uwzględniać ma: ciągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych,
przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym oraz innych budowli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci.

Przy Remizie w Szarowie prace nie ustają
W trakcie realizacji jest największa inwestycja w Szarowie, mianowicie rozbudowa budynku tamtejszej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. O realizacji tego zadania szarowscy strażacy mówili już od dłuższego czasu. Realizacja stała się możliwa częściowo dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018” w wysokości 41.560,00 złotych.
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MOR-y – oficjalnie otwarte i oddane do użytku Mieszkańców
MOR w Targowisku

Kataryniarz i stare fotografie… czyli Narodowe Czytanie w Gminie Kłaj
Wśród 2930 miejsc, w których odbyło się Narodowe Czytanie był również Kłaj. Jak co roku, Gminna Biblioteka zaprosiła mieszkańców do kolejnej
odsłony akcji.
W tym roku na lekturę Czytania zostało wybrane „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Słowa pisarza wybrzmiały w pięknej interpretacji dyrektorów szkół,
przedszkoli i ich zastępców oraz przedstawicieli grona nauczycielskiego z ternu naszej gminy. Czytane fragmenty powieści opowiadały o rosyjskich
perypetiach Cezarego Baryki, o jego matce we wspomnieniach Szymona Gajowca i trudnym czasie, kiedy Polska odzyskiwała Niepodległość. Przesłanie
Żeromskiego wpisuje się w obchody tego ważnego jubileuszu, a wydarzenia zawarte w powieści skłaniają do krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi.
- Pamiętam „Przedwiośnie” ze szkoły, ale dzisiaj jakoś inaczej na to spojrzałam. Muszę je przeczytać od nowa. W życiu bym nie przypuszczała, że sama, z własnej
woli sięgnę znowu po tę książkę – mówiła po spotkaniu jedna z uczestniczek akcji.
Aby lepiej poczuć atmosferę powieści i przybliżyć czasy, w których się ona rozgrywa zaprezentowano też zebranym pokaz starych fotografii z okresu międzywojennego obrazujących ludzi, miejsca i zdarzenia z naszej okolicy, który publiczność przyjęła z ogromną sympatią i poruszeniem.
Niesamowitą oprawą imprezy był występ kataryniarza, pana Kamila Hesa, który nie tylko zaprezentował różne melodie, ale opowiedział też jak działa katarynka. Ten tak rzadko spotykany instrument można było po zakończeniu spotkania oglądnąć z bliska, zajrzeć do środka, a niektórzy mieli nawet możliwość
zakręcić korbą.
Jak co roku zebrana publiczność mogła wykazać się wiedzą dotyczącą lektury Narodowego Czytania i odpowiedzieć na pytania w krótkim quizie
z nagrodami.
Na koniec każdy mógł poczęstować się specjałami przygotowanymi przez bibliotekarki i obejrzeć małą wystawę zdjęć i przedmiotów używanych w początkach XX wieku przez naszych mieszkańców.
Za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej odsłony Narodowego Czytania należą się podziękowania dla pana Łukasz Pipczyńskiego, który wykonał
piękny portret Stefana Żeromskiego podziwiany przez osoby zgromadzone na Czytaniu, dla pani Marii Bugaj-Sobkiewicz za przygotowanie scenografii oraz dla pracowników Urzędu Gminy.
Kamila Polak

MOR w Kłaju
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6 Targ w Targowisku

Wśród trawy, wysokiej wikliny, zapachu ziół, olejków, mydełek, syropów, i miodu…. W takiej scenerii odbył się 6 Targ w Targowisku.
2 września, każdy kto przybył na łąki w sąsiedztwie wiaduktu autostrady w Targowisku spotkał się z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Radę Sołecką oraz LKS „Targowiankę” Targowisko.
Na kramach znalazły się m.in. produkty z drewna, koronki, hafty, ikony, kosmetyki, ceramika, biżuteria, a nawet zabawki. Obecni na tej corocznej imprezie
nie mogli narzekać na doskwierający głód, bowiem wśród bogatej oferty targowej znalazła się również szeroka oferta smakowitego jadła.
Mogłoby się wydawać, że to impreza dedykowana głównie dla dorosłych. Jednak prawda jest zupełnie inna. Wielu młodych mieszkańców Targowiska doskonale spełniło się najpierw w roli cukierników, kucharzy, czy garncarzy, a następnie w skórze handlarzy. Każdego roku organizatorzy troszczą się aby
program nie był identyczny. W 6 edycji Targu swoją obecnością wzbogacił program zespół muzyczny z Podegrodzia, który idealnie wpasował się swoją
muzyką w tematykę tej imprezy plenerowej. Dla dzieci przewidziano to co lubią najbardziej – istne szaleństwo na dmuchańcach. Natomiast integracyjnym
pokolenia akcentem były kreatywne warsztaty przygotowane dla całych rodzin przez pracownię artystyczną Rerum.
Już dziś zapraszamy na kolejny 7 Targ w Targowisku, który odbędzie się z pewnością w pierwszą niedzielę września 2019.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda

Chwała bohaterom
Co roku przy grobach żołnierzy poległych podczas II wojny światowej odbywa się uroczystość oddająca cześć i hołd naszym bohaterom, którzy
do ostatniej chwili życia swoją odwagą służyli Ojczyźnie. Mimo upływu czasu to miejsce cały czas jest w naszej pamięci. Pamięci Mieszkańców Gminy, Stowarzyszeń, Kombatantów i Organizacji, którzy corocznie są obecni podczas uroczystych obchodów ku czci poległych.
Uroczystość na Poszynie w Gminie Kłaj w tym roku nabrała jeszcze większej rangi, a to za sprawą udziału żołnierzy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Przemyśla na czele z dowódcą ppłk Marcinem Duszą, którzy kultywują tradycje wojsk górskich – formacji podhalańskich, Wojskowej Asysty Honorowej
przemyskich Podhalańczyków, Górniczej Orkiestry Dętej z Kopalni Soli w Wieliczce oraz Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady
Kawalerii.
W tym dniu uroczystość rozpoczęła się od biegu – Sztafety Pokoju, w której udział wzięli uczniowie placówek oświatowych gminy Kłaj oraz ze Szkoły
Podstawowej ze Stanisławic. Na miejsce uroczystości została wprowadzona kompania honorowa ze sztandarem 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Cudowną lekcję historii czyli patriotyczny program, wyciskający łzy z oczu przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłaju wraz z ich opiekunem p. Martą
Kowalską. Uroczystą Mszę Świętą odprawił Ksiądz porucznik Zdzisław Budek wraz z Księdzem Kanonikiem Kazimierzem Budkiem, oraz Księżmi z gminy
Kłaj i miejscowości Cikowice.
Po Mszy Świętej na maszt wciągnięta została Flaga RP oraz odśpiewano Hymn RP. Podporucznik Marcin Semeniuk odczytał Apel Pamięci, a hołd kompania oddała salwą honorową. Odegrany został Hymn 5. bsp – Galica, a następnie pod tablicą upamiętniającą poległych zostały złożone kwiaty przez przybyłych gości.
Odegrany został sygnał Śpij Kolego, a z miejsca obok mogiły gdzie rozegrała się bitwa została pobrana ziemia, którą przekazano do Sali Tradycji 5. Bps.
Na koniec uroczystości Wójt Gminy Kłaj zaprosił na tradycyjną żołnierską grochówkę.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za przybycie i uczczenie pamięci poległych żołnierzy. Dziękuję współorganizatorom za coroczne zaangażowanie i cieszę się, że z roku na rok jest coraz więcej ludzi uczestniczących w tej uroczystości. Przede wszystkim dziękuję pani Annie Sienko, córce
jednego z poległych tam żołnierzy, która od lat wraz z rodziną uczestniczy w tym patriotycznym wydarzeniu. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i zapraszam
za rok.
Małgorzata Balik
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Rodzinnie - kreatywnie!

Podziękowanie

Radosne okrzyki, kreatywne zabawy, kolorowe wybuchy i szerokie
uśmiechy na dziecięcych twarzach to i wiele więcej towarzyszyło rodzinnej imprezie w Szkole Podstawowej w Kłaju. Cieszymy się, że kolejny rok
przyniósł możliwość spełnienia dziecięcych marzeń! Projekt zrealizowano pod honorowym patronatem Zbigniewa Strączka, Wójta Gminy Kłaj.

Składam serdeczne podziękowania Zbigniewowi Strączkowi, Wójtowi Gminy Kłaj, oraz wszystkim Radnym Gminy za wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Gminy Kłaj”. Akt nadania Panowie, Zbigniew Strączek i Sylwester Skoczek, wręczyli mi na Dniach Targowiska. Nie ukrywam, byłam bardzo mile
zaskoczona. Serdeczne dzięki.
Mija w tym roku 20. lat odkąd czas dzielę na zwykłe obowiązki i prace społeczną. Mnie nie jest wszystko jedno, czy coś się dzieje w Targowisku czy
nie. Przez te 20. lat żywo uczestniczę we wszystkich akcjach w mojej miejscowości. Udało mi się zebrać koło siebie ludzi podobnie zaangażowanych
i założyć w 1998 roku Stowarzyszenie. Możemy liczyć na siebie w każdej wcześniej uzgodnionej akcji, mającej na celu wspólne dobro. Bo nawet Dni Targowiska to nie tylko zabawa, jakby się komuś mogło wydawać. To trudne przedsięwzięcie, uzgadniane miesiącami. Liczne spotkania, narady, kalkulacje.
A w końcu pełna mobilizacja sztabu ludzi i sympatyków, nie liczących wieczorów i nocy poświęcanych drogim nam współmieszkańcom wsi i gminy.
Nagrodą staje się radość udostępnionej Wam rozrywki.

Coroczne, rodzinne inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj to już
niemal tradycja. Tym razem nasze smyki powitali baśniowi bohaterowie.
Dzieciaki mogły pomalować buźki u Dzwoneczka i Syrenki. „Supermenka”
pokazywała jak zrobić latające pszczoły podczas warsztatów balonowych.
A w wir tańców i zabaw porwały dzieciaki motylki. Vader dbał o stanowisko budowania pojazdów kosmicznych z rurko-klocków, Anna z Elzą
pomagały dzieciom przy warsztatach plastycznych, a Śnieżka wywoływała szerokie uśmiechy robiąc balonowe niespodzianki.

Nie zliczymy wycieczek szkolnych, bo tych było najwięcej. Podejmujemy się wielu akcji mniej spektakularnych, nie nagłaśnianych tak szeroko. Ściśle
współpracujemy z Radą Sołecką, sportowcami, prowadzimy w ramach Stowarzyszenia Klub Seniorów, itp.
Nie miejsce na wyliczankę wszystkich akcji.

Kreatywne zajęcia odbyły się również z użyciem szachownicy. Wszyscy
chętni do poćwiczenia taktyki korzystali z porad Zbigniewa Gądora i pozostałych członków grupy „Szachownica”, prowadzącej w Gminie Kłaj szachowe zajęcia.

Ale pozwolę sobie kilka zdań napisać o naszej łące, na której powstał piękny obiekt oddany do użytku miejscowej społeczności 02.09.2018 r. – boisko dla najmłodszych, plac zabaw i rekreacji, w ramach unijnego projektu. Dla nas jest to park rozrywki – wieś z ogólnodostępnym parkiem! Brawo!
Osiem lat temu, Zbigniew Strączek był nowo wybranym wójtem. Na łące i wkoło niej pojawili się obcy ludzie, chodzili, mierzyli, wymachiwali rękami w prawo i lewo jakby coś rysowali (mieszkam niedaleko). „Oj, niedobrze! Nie damy sobie odebrać tego skrawka ziemi”. Wójt na te słowa powiedział: „No to róbcie
coś!” I zrobiliśmy! Wycinaliśmy chaszcze, kosiliśmy łąkę, urządzaliśmy na niej warsztaty z młodzieżą na temat ekologii, sadziliśmy drzewka i wiklinę odpowiednio formowaną, stworzyliśmy ogrodzenie z wikliny. Poszczególne akcje kończyły wspólne ogniska. W 2016 roku gościła na łące liczna grupa młodych
ludzi w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Mega pozytywna energia towarzyszyła szalonemu pokazowi chemicznemu i robieniu kolorowych mydełek. Przestrzeń rodzinnych inspiracji uzupełniły także warsztaty serowarskie. Warsztaty skierowano do wszystkich,
którzy lubią gotować i są zainteresowani naturalną, wytwarzaną dawnymi sposobami żywnością. Na chętnych czekała degustacja tradycyjnych,
pysznych serów. A dzięki pokazowi poprowadzonemu przez Zofię Przeździk
i Marię Bugaj- Sobkiewicz można było się tego w prosty sposób nauczyć.
Rodzinne atrakcje zakończył występ niesfornego klauna.

A od 6 lat urządzamy na łące, w pierwszą niedzielę września, targ w nawiązaniu do średniowiecznej tradycji, dofinansowywany ze środków Gminy Kłaj.
W tym roku zbiegły się daty – zakończenia robót związanych z projektem „Dolina Raby” w Targowisku, poświęcenia i oddania gotowego parku do użytku mieszkańców oraz dzień Targu. Serdecznie dziękujemy uczestnikom – oferentom towarów oraz wszystkim przybyłym Gościom.
Anna Wójtowicz

Serdeczne dzięki dla wolontariuszy: Krystyny Gierat, Anny Kowalczyk,
Daniela Łapaja. Szczególne podziękowania za pomoc organizacyjną kierujemy do dyrektora SP w Kłaju Piotra Tałana.

Słodka wyprawa studentów UTW

Zadanie dofinansowali: Powiat Wielicki, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Małopolski Bank Spółdzielczy, Fabryka Kart Trefl-Kraków, oraz radna Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek. Dziękujemy!

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kłaja w ramach drugiej edycji projektu pt. „Seniorzy poznają i dokumentują zatrzymując w kadrze dla swoich
wnuków historię polskiego rzemiosła i architektury przemysłowej” latem wybrał się do Torunia. Projekt został zrealizowany dzięki funduszom
na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 r. w dziedzinie upowszechniania kultury.

Justyna Waligóra

Zapraszamy na spotkania
ze znaną pisarką
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju zaprasza na spotkania autorskie
z pisarką Izabellą Frączyk. Pierwsze z nich odbędzie się podczas
wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 15 października 2018
r. o godz. 18.00 na Sali Widowiskowej UG, drugie w Filii Bibliotecznej
w Brzeziu w dniu 19 października 2018 r. o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.
Powieści pani Izabelli goszczą od wielu lat na listach najchętniej czytanych
książek w Polsce.

Na naszą wyprawę zaprosiliśmy przyjaciół z UTW z Niepołomic. Zgodnie
z założeniami projektu ruszyliśmy tropem dawnych rzemiosł. Nasze podróże
poszukiwawcze często prowadzą do muzeów etnograficznych i skansenów.
Tym razem miasto przemówiło do nas historią. Ślady rzemieślniczego kunsztu są tu tak wiernie odrestaurowane, że na każdym kroku ocieraliśmy się
o wirtuozerię architektoniczną. Sztukaterie kamieniczek na każdym budynku są inne. Większość w stylu gotyckim, jak przystało na średniowieczny gród
nad Wisłą. Jednak na skutek kilkakrotnych pożarów nękających miasto fasady odnowiono często w stylu barokowym. Rozczulały nas figurki siedzące
na parapetach okiennic. Zrobione z fantazją i poczuciem humoru: koty,
kokoszki, figlarne stworki, anioły i maleńkie figurki mieszczan usadowione
tak jakby miały strzec domostwa.
Rzemieślnicy tamtych czasów na zamówienie bogatych mieszczan
prześcigali się dekorując w stiuku fasady ornamentami z motywami kwiatów i owoców. Kolorowe polichromie dodają kolorytu i bajecznego klimatu.
Można śmiało powiedzieć, że rzemiosło w tym mieście ociera się o prawdziwą sztukę.
Nie mogliśmy pominąć zwiedzania zachowanych ruin wczesnośredniowiecznego Zamku Krzyżackiego - namacalnego świadectwa sztuki fortyfikacyjnej.
Odrestaurowane podziemia zaskakują funkcjonalnością, celowością i spójnością swoistego ładu budowlanego. Zadumaliśmy się nad eksponowanymi pracami snycerzy w postaci błyszczących zbroi. Manekiny ubrane w stroje
z epoki przemówiły do nas kunsztem dawnych krawców i kaletników. Natomiast piwniczka pełna beczek na wino dała świadectwo pracy bednarzy.
Uprawa winorośli i produkcja wina w tamtych czasach zaskakiwała wysokim poziomem.
Kulminacyjnym punktem naszej wyprawy był udział w warsztatach w Muzeum Toruńskiego Piernika. Nic trudnego przecież większość naszego życia to przyjaźń z wałkiem (te pierożki dla rodzinki).Ta przygoda była, inna robiłyśmy pierniczki w taki sam sposób jak dawno, dawno temu. Zapoznałyśmy
się z używanymi wówczas maszynami: mieszarką, dzielarką, wałkownicą i zabytkowym piecem.
Toruń ukazał się nam jako miasto w, którym nie sposób przenieść się w czasie. Zatopić się w klimat średniowiecznego miasta tętniącego życiem na ważnym szlaku handlowym. Wyobrazić sobie i prawie usłyszeć gwar tych wszystkich warsztatów i warsztacików z do dziś pięknie zachowanym szyldami perełkami rzemiosła metaloplastyki. Rzemieślników solidnie pracującymi na potrzeby społeczności. Myśleliśmy o tym wszystkim znajdując się w tłumie
współczesnych spraw i ludzi. To wszystko w tym mieście się pięknie przenika nie tworząc żadnego dysonansu.
Słodycz rozlewa się w sercu, a oczy śmieją się na myśl, że za chwilę w ustach rozpuści się kolejny kęs pierniczka. Och jaka w tym mieście musiał się unosić
cudowna woń pieczonych korzenno- miodowych cudeniek.
Dorota Kosmowska
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OŚWIATA
79. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

„Patriotyzm nie polega na nienawiści wobec innych narodów, lecz na miłości do własnego.”
Peter Rosegger
1 września w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa - Męczennika oraz pod Pomnikiem Męczeństwa w Szarowie odbyły się gminne uroczystości patriotyczne upamiętniające rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Tradycją jest, że obchody te rozpoczynają się od Mszy Świętej w szarowskim kościele. Pięknie o miłości do Ojczyzny podczas nabożeństwa mówił Proboszcz,
Ksiądz Kanonik - Adam Kozłowski. W chwilę zadumy nad zdarzeniami sprzed 79 lat wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej. Długo przygotowywaną, okolicznościową akademią przypomnieli tragiczne chwile, które zapisały się w kartach historii Polski z roku 1939. Po części artystycznej, uczestnicy
obchodów w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod tamtejszy Pomnik Pamięci, gdzie zebranych ciepłymi słowami przywitała Sołtys
Szarowa - Alicja Wójtowicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej - Marzena Czyż. Nawiązując do zdarzeń z 1 września 1939 roku Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Kazimierz Sroka, mówił o istocie patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Natomiast hołd tym, którzy
zginęli w imię Ojczyzny w latach 1939-1945 złożono poprzez wspólną modlitwę i odczytanie apelu poległych. Ostatnim z punktów programu gminnych
uroczystości było złożenie pod pomnikiem kwiatów przez delegacje: władz samorządowych, sołtysów, przedstawicieli lokalnych placówek oświatowych
oraz stowarzyszeń.

Oczyszczacz powietrza dla świetlicy
w Targowisku
10 września 2018 roku do świetlicy Szkoły Podstawowej w Targowisku został przekazany oczyszczacz powietrza. Dzieci otrzymały prezent
od Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze
środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkoła Podstawowa w Szarowie
dołączyła do
kolejnego projektu eTwinning!
Klasa 2a wraz z wychowawcą realizuje roczny, międzynarodowy projekt
pt.: "My little Homeland - local heritage".

Jest to kolejne wydarzenie, które uświadamia, jaką wagę ma problem
zanieczyszczenia atmosfery. Szkoła realizuje wiele działań promujących
wiedzę z tego zakresu, między innymi bierze udział w programie “Czyste
powietrze wokół nas”. Od wiosny 2018 roku w przedszkolu są używane
trzy oczyszczacze zakupione z budżetu szkoły. Nauczyciele przedszkola podkreślają, że urządzenia te poprawiły stan powietrza, co przekłada się
na mniejsze dolegliwości dzieci. Liczymy na ten sam efekt na świetlicy.

Celem projektu jest dzielenie się unikatowością swojej kultury, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do kultury
europejskiej i odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo kulturowe. Stosowane będą metody aktywne i komunikacyjne, działania interaktywne,
uwzględniając wiek i potrzeby uczniów w młodszym wieku szkolnym.
Razem ze szkołami partnerskimi z Rumunii, Francji, Portugalii, Turcji, Hiszpanii i Grecji chcemy stworzyć naszym uczniom wiele możliwości do odkrywania świata, poznania kultury i dziedzictwa narodowego naszych krajów,
zawarcia nowych przyjaźni. Wszystkie wypracowane materiały umieszczane będą na roboczej platformie TwinSpace przeznaczonej do współpracy.

Patrycja Winzer

Edyta Imos

Oliwia Bieda

Wizyta w Puszczy Niepołomickiej
na Grobach Żołnierzy
13 września dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju z grupy III i IV
wybrały się autokarem do Puszczy Niepołomickiej, na groby żołnierzy
poległych w walce we wrześniu 1939 roku.
Dzieci złożyły kwiaty na grobie oraz zapaliły znicze. Była wspólna modlitwa w intencji bohaterów oraz śpiewaliśmy Hymn Narodowy. Uczciliśmy
również pamięć żołnierzy minutą ciszy.

„Słoneczna sala” grupy Pszczółek
w Dąbrowie

Anna Wiśniewska

„…W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,
w naszym przedszkolu miło płynie czas.
Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,
więc tu z chęcią wraca każdy z nas…”
W okresie wakacyjnym w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie
odmalowana została sala zabaw oraz przylegająca łazienka grupy
„pszczółek” .
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Nowoczesna łazienka
w szkole w Brzeziu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Targowisko dzieciom

Młoty ręczne, młoty mechaniczne, łomy, łopaty, dwie przyczepy gruzu,
kurz i pot zagościły w szkole w Brzeziu na początku wakacji. Grupa rodziców zorganizowanych przez Monikę Gaj i Małgorzatę Woźniak „zdemolowała” dotychczasowy wystrój łazienki.

27 sierpnia dzieci z Targowiska pojechały na wycieczkę do Zalasu k.
Krzeszowic, gdzie znajduje się wioska Indian Arapaho.

Wymagało to kilku godzin wysiłku, który włożyli w to: Łukasz Gaj, który
dodatkowo użyczył potrzebny sprzęt, Dominik Stopa, Sławomir Woźniak,
Adam Radoń, Marcin Kowalczyk. Po tych pracach do łazienki wkroczyła profesjonalna firma Michała Drobniaka i Tomasza Szewczyka Drob-bud.
Dzięki nim uczniowie szkoły w Brzeziu mogą cieszyć się nową łazienką.
Wiele wysiłku włożyła w to Monika Gaj, która jako przewodnicząca rady
rodziców była pomysłodawcą i motorem napędowym. Monika wraz z Małgorzatą Woźniak szukały sponsorów, organizowały piknik rodzinny, z którego dochód przeznaczono na remont. Oczywiście bez finansowej pomocy
Wójta Gminy Kłaj, i dużego zaangażowania rady rodziców nie udałoby się
tak wiele zdziałać.

Od 11.00 przez cztery godziny dzieci bawiły się pod kierunkiem animatorów, którzy przygotowali mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy, zdobywanie
sprawności indiańskich, przejście szlakiem zdobywców Dzikiego Zachodu.
W Wąwozie Duchów wódz zapoznał dzieci z opowieściami indiańskimi.
Wiele radości sprawiło przeciąganie liny i płukanie złota. Wycieczkę
zakończyło wspólne ognisko, a do Targowiska dzieci wróciły ok. 16.30.
Zajęcia łączyły dobrą zabawę i edukację.
Wyjazd był zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko,
a opiekę sprawowali nauczyciele szkoły w Targowisku.
Urszula Nazaruk

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za okazaną
pomoc i życzliwość.
Marcin Kowalczyk

Lekcja patriotyzmu
2018 to rok szczególny, bowiem w roku tym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy jubileusz będziemy
świętować nie tylko 11 listopada. Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj - Zbigniewa Strączka - przy każdej placówce oświatowej zamontowany został
maszt i wciągnięte zostały flagi narodowe.
Gest ten jest lekcją patriotyzmu zwłaszcza dla młodego pokolenia. Zgłębianie wiedzy historycznej oraz kształtowanie w dzieciach i młodzieży uczuć
patriotycznych pomaga młodym ludziom zrozumieć powagę zdarzeń z roku 1918. Na okoliczność jubileuszu odzyskania przez Naszą Ojczyzną suwerenności w szkołach prowadzone będą również warsztaty edukacyjne, które przybliżą młodemu pokoleniu zdarzenia dzięki jakim możemy żyć w wolnym
państwie.
Oliwia Bieda
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„Ze zdrowiem na Ty”
Osoby niepełnosprawne z pięciu placówek wsparcia dziennego z powiatu wielickiego, w piękny poranek 12 września 2018 r. zmagali się w konkurencjach naukowo-sportowych w Puszczy Niepołomickiej. Gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia, a zadanie zostało współfinansowane ze środków Powiatu Wielickiego.
Grupowe biegi po Puszczy urozmaicone zostały stanowiskami, gdzie uczestnicy mieli rozwiązywać
zadania z zakresu ekologii, zdrowia i wziąć udział w konkurencjach sportowych. Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu odbywały się równocześnie konkurs plastyczny „Ze
zdrowiem na Ty”. Impreza połączona była z wspólnym biesiadowaniem, muzykowaniem i tańcami.
Rywalizacja pomiędzy placówkami była bardzo duża, o zwycięstwie decydowała szybkość
zespołów i poprawność wykonywanych zadań. Decydowały minuty i pojedyncze punkty i tak
I miejsce w biegu zajął Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowicach, II miejsce gospodarze
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu oraz III miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy
w Niepołomicach.
Wyniki w konkursie plastycznym przedstawiały się następująco: I miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach, II miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu oraz III miejsce
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach.
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.
Autor i Foto. Ewelina Makowiecka-Sieńko

Zawody wędkarskie
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