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INWESTYCJE
Melioracja ważnym zadaniem gminy

Nowe miejsce
do rekreacji i wypoczynku

Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych gminy jest konserwacja rowów melioracyjnych oraz odwadniających. Tego rodza-

7 czerwca Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z Marszałkiem

ju inwestycje są konieczne na wypadek wystąpienia ulewnych

Województwa Małopolskiego, na podstawie której samorząd

deszczy mogących powodować lokalne podtopienia.

województwa przekaże gminie wysoką dotację na rewitalizacje

Prace konserwacyjne polegają na wykoszeniu porostów twardych

miejscowości.

ze skarp oraz dna, wycięciu zakrzaczenia i zarośli. W ramach tej
inwestycji, gdzie istniała taka potrzeba wydobyty został również
namuł na rowie, naprawiono umocnienia oraz oczyszczono przepusty. Tego rodzaju prace wykonane zostały już na łącznie około 5
kilometrowym odcinku.
Oliwia Bieda

2 mln złotych dotacji otwiera drzwi do rozpoczęcia prac nad zagospodarowaniem zbiorników wodnych – żwirowni w Kłaju. Tam
docelowo powstaną nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Całość obejmuje budowę kąpieliska wraz z plażą, pomostami, placem
zabaw dla dzieci, altanami, boiskiem do siatkówki plażowej, czy
siłownią. Mieszkańcy będą mogli korzystać także z miejsca spe-

Będzie bezpieczniej
w drodze do szkoły

cjalnie przeznaczonego na ognisko, „miasteczka rowerowego”, czy
dostępnych parkingów.
Oliwia Bieda

W ubiegłym miesiącu rozstrzygnięty został przetarg na zadanie
pn. „Rozbudowa istniejącej drogi w km 0+000,00 – 0+270,70 zlokalizowanej na dz. nr 881/1 na cel drogi gminnej publicznej klasy
D oraz budowa nowej drogi gminnej w km 0+020,71-0+486,60
klasy D” w miejscowości Kłaj gm. Kłaj”.
Dzięki tej inwestycji ma powstać długo wyczekiwana droga pomiędzy tzw. ulicą Kościelną w Kłaju, a Szkoła Podstawową. Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedsięwzięcia przedstawił Zakład
Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD, który w najbliższym
czasie ma rozpocząć już prace. Dzieci po wakacyjnej przerwie będą
mogły bezpieczniej poruszać się w drodze do i ze szkoły.

Nowe nawierzchnie
na zniszczonych drogach

Na to zadanie Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie:
1.506.332,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Oliwia Bieda

27 maja rozstrzygnięty został przetarg na remont najbardziej
zniszczonych dróg gminnych. W ramach tego zdania wyremontowanych zostanie 4 drogi:
- 1360 metrowy odcinek stanowiący łącznik pomiędzy Brzeziem,
a Gruszkami.
- 1090 odcinek tzw. ulicy Szkolnej w miejscowości Szarów,
- 679 metrowy odcinek tzw. ulicy Wzory w Łężkowicach,
- 1045 metrowy odcinek tzw. Wzorów w Grodkowicach.
Prace wykonywane będą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Sp. z o.o., które w przetargu przestawiło najkorzystniejsza ofertę.
Oliwia Bieda
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WNIOSKI O ŚWIADCZENIE “500+”

oraz na stronie internetowej Gminy Kłaj: https://bip.malopolska.pl/
ugklaj,a,1623361

OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie
do dnia 19.07.2019 r.

W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ
DOPIERO OD 1 SIERPNIA 2019 R.
Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

- na piśmie - do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

Wnioski o świadczenie “500+” będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. - za pośrednictwem platformy PUE ZUS,
@Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r. składać będzie
można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Kłaj.

Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych
wniosków po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie…

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od
1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Ponadto przypomina się, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry Start” w wersji elektronicznej również można składać od
1 lipca 2019 r. - za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia,
ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r.

12 czerwca w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbyła się
debata pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Inicjatorem debaty był Komendant
Powiatowy Policji w Wieliczce, nadkom. Mirosław Strach. Wśród
prelegentów wielickiej policji byli: Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach, podinsp. Tomasz Joniec, Naczelnik
Wydziału Prewencji asp. sztab. Jarosław Błaszczyk, nadkom.
Robert Tokarz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Wieliczce, dzielnicowy KP Niepołomice sierż. sztab. Łukasz Gicala oraz funkcjonariusz d.s. nieletnich st. sierż. Marta Jeger-Kęsek.
Gospodarzem debaty był Wójt Gminy Kłaj, pan Zbigniew Strączek. Wśród zaproszonych gości w debacie uczestniczyli: sołtysi,
radni wsi oraz mieszkańcy Gminy Kłaj.

Katarzyna Szeląg
Koordynator Sekcji
Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru
„Grodkowice-1-UP-MNU”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
Poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2081 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj uchwały Nr
VII/74/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj,
w granicach obszaru „Grodkowice-1-UP-MNU”.
Z uchwałą określającą granice obszaru objętego ustaleniami planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj
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Głównym celem debaty było omówienie i wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie
Gminy Kłaj, a w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w okresie od 1 stycznia do
11 czerwca b.r.
Po wystąpieniach prelegentów rozpoczęła się dyskusja, oraz padały
pytania do uczestników debaty. Głos zabierali przede wszystkim
mieszkańcy i przedstawiciele samorządów lokalnych. W trakcie
debaty toczyła się żywa dyskusja na temat infrastruktury drogowej
umożliwiającej ograniczenie prędkości i mającej niebagatelny
wpływ na bezpieczeństwo.
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Debata w sposób znaczący podniosła świadomość możliwości przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym. Pokazała również, jak ważną w tej kwestii jest współpraca mieszkańców,
samorządów i policji.
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Apel o racjonalne używanie wody
z sieci wodociągowej!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj pobierający wodę z gminnej
sieci wodociągowej! Zwracam się do Was w imieniu operatora sieci wodociągowej tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju z apelem o racjonalne wykorzystywanie
wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.
Trwające upały powodują ponad dwukrotnie większe obciążenie
sieci wodociągowej (zwłaszcza wieczorami). Dlatego proszę
o wykorzystywanie wody głównie do podstawowych potrzeb
socjalno - bytowych. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji,
w której będą występowały czasowe przerwy w dostawie wody
(zwłaszcza w przypadku przedłużającego się okresu występowania upałów). Bardzo proszę o zrozumienie i poważne potraktowanie niniejszego apelu - szanujmy wspólne dobro jakim jest woda!
Z wyrazami szacunku,
Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju

„Zasłużeni dla obronności kraju”
28 maja w Urzędzie Gminy w Kłaj miało miejsce uroczyste
wręczenie medalów „Za zasługi dla obronności kraju” dwóm
rodzinom z terenu Gminy Kłaj. Medale przyznawane są rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło wzorowo czynną
służbę wojskową. I tak uhonorowani zostali: Pani Alina i Pan Jan
Gądorowie oraz Pani Anna i Stanisław Kurasowie. Odznaczenia wręczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk Andrzej
Szymański oraz Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek.
Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością pragnę pogratulować tak wyjątkowego odznaczenia, jakim jest medal za „Zasługi dla obronności kraju”. Wierzę,
że te medale będą skromną oznaką wdzięczności za Państwa wychowawczy wysiłek, poświęcenie oraz trud włożony w wychowanie
synów na wzorowych obywateli i żołnierzy.
Z tej okazji pragnę złożyć Państwu życzenia dobrego zdrowia, samych
radosnych dni, pomyślności w realizacji swoim zamierzeń i długich lat
życia.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

LGD Podsumowuje półrocze.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w pierwszy półroczu 2019 przeprowadziło cztery nabory
z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W drugiej
połowie bieżącego roku LGD planuje kolejne nabory wniosków.
Pomocą zostaną objęte operacje takie jak podejmowanie działalności gospodarczej i wspieranie istniejących firm.
Aktualny i obowiązujący Harmonogram Naborów można znaleźć
na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu publikowane
tam są ogłoszenia o danym naborze z pełnym kompletem wymaganych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że Harmonogram ten
może ulegać modyfikacjom polegającym na zmianie terminów naborów wniosków z dokładnością do półrocza. O swoich planach
LGD informuje mieszkańców także poprzez profil www.fb.com/
lgdpowiatwielicki Zachęcamy wszystkich do obserwowania aby
być na bieżąco.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.
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Gminny Dzień Dziecka
Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Dziecka odbyły się 1 czerwca, tradycyjnie w Centrum Kłaja. Mnóstwo atrakcji dla dzieci zapewnili: Wójt Gminy Kłaj, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Delikatesy Centrum w Kłaju.
Dobre humory uczestnikom dopisywały, nie tylko z powodu „obecności” słońca przez większość czasu trwania imprezy. Dzieci korzystały
do woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni oraz próbowały swoich sił z hula hop, na szczudłach oraz w tunelu animacyjnym i sportowym torze
przeszkód. Dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy. Dzieci ochoczo oglądały pokaz wielkich baniek mydlanych, żonglerki, pokaz kuglarski.
Podczas imprezy podsumowano test ekologiczny. Konkurs ten ogłoszony był od połowy maja na stronie internetowej Gminy Kłaj. Dzieci mogły wypełnić test i dostarczyć go do Urzędu Gminy, a główną nagrodą było wejście do krakowskiego zoo. Natomiast na stoisku Szkoły
Języków Obcych EDUCATO można było dowiedzieć się więcej o innowacyjnej metodzie nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 2-7
lat Teddy Eddie. Na dzieci czekał miś Eddie, który mimo upału i grubego futra przybijał wszystkim piątkę oraz pozował do zdjęć. Nie
brakowało angielskich gier, zabaw, kolorowanek oraz drobnych upominków.
W parku natomiast rozegrany został turniej szachowy pt. „Szach, mat! W plenerze!”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj przy wsparciu Spółdzielni Handlowo – Usługowej w Kłaju Delikatesy Centrum w Kłaju. Dla tych co zgłodnieli i potrzebowali naładować baterie, kiełbaski z grilla, owoce oraz cos słodkiego przygotowali pracownicy Delikatesów Centrum w Kłaju.
Oliwia Bieda
Ps: Przepraszamy wszystkie starsze dzieci za brak dmuchańców obiecanych na plakatach. Niestety z powodu awarii samochodu nie dotarły
one na miejsce imprezy.
Lista sponsorów Dnia Dziecka:
• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowy
• Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
• Delikatesy Centrum w Kłaju
• Paweł Majerski „Majer” Usługi Budowlane
• Jerzy Siemdaj, Firma Produkcyjno Transportowa „Siemdaj”
• Mateusz Jastrzębski „Jamat” Przewierty
• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kłaju
• Daniel Manowita „Dan Stone”
• Piotr Kościółek Usługi Budowalne
• Kruszgeo S.A.
• Grażyna Strączek, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie
• Anonimowy darczyńca
• Marek Dylowicz, Firma „Trans Las”
• Andrzej Jeż, Spółka Wodna
• Olatex International Masłów
• Marek Leśniowski Kręgielnia „Stacja Kłaj”
• Maciej Laskowicz „Linkart”
• Michał Sikora, F.H.U. „Jax” Wieliczka
• Stanisław Hytroś Blacharsto – Lakiernictwo Pojazdowe
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Dzień mamy na placu zabaw w Gruszkach
26 maja, pogoda jak na zamówienie, lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć. Było słonecznie i radośnie. Do końca nie byliśmy pewni,
czy nam się uda (deszczowy maj nie wskazywał na to), ale szczęście nam dopisało. Spędziliśmy to popołudnie razem, na rozmowach,
przy pysznym cieście świętując Dzień Mam.
Były życzenia od dzieci z Gruszek i Podlasu, od Pani Sołtys i Pana Radnego, było mnóstwo pysznych wypieków, przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń. Byli także tatusiowie, którzy dzielnie wspierali mamy w opiece nad dziećmi. Serdecznie wszystkim dziękuję za ten
czas spędzony razem, a także wszystkim zaangażowanym w organizację i przygotowanie spotkania za pracę, którą wykonali. Dziękujemy
Gminie Kłaj za wsparcie. Miło było patrzeć jak wszyscy razem świętowali. To zaskakujące jak na takim małym skrawku ziemi, jakim jest
nasz plac zabaw może pomieścić się tyle słońca i tyle radości.
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Lista nagrodzonych w festiwalu "Kochamy Muzykę"
Soliści
LP

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

SZKOŁA

UTWÓR

MIEJSCE

1

Jan Kościółek

„0”

Dąbrowa Przedszkole

„Owocowy rock”

I

2

Julia Dreczko

„0”

SP Targowisko

„Wiosna”

II

3

Paulina Majewska

„1”

SP Targowisko

„Bratek Gagatek”

III

1

Maja Talaga

„VI”

SP Szarów

„Ale jestem”

I

2

Julia Więsek

„IV”

SP Kłaj

„To nie ja”

II

3

Anna Skoczek

„IV”

SP Targowisko

„Cud w szafie”

III

4

Marek Łysiak

„V”

SP Szarów

„Zimny drań”

III

1

Natalia Sołtyk

„VIII”

SP Kłaj

„Bez Ciebie”

I

2

Emilia Woźniak

„VII”

SP Grodkowice

„Do widzenia”

II

3

Małgorzata Świętek

„VIII”

SP Kłaj

„Do kołyski”

III

Zespoły - śpiew
LP

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

SZKOŁA

UTWÓR

MIEJSCE

1

Natalia Bogusz
Antoni Prochwicz

5 lat
przedszkole

Dąbrowa Przedszkole

„Moja ziemio ukochana”

I

2

Aleksandra Hytroś
Paweł Wantuch
Gabriela Lasoń
Jakub Madej
Martyna Fil

Przedszkole

Dąbrowa Przedszkole

„W lesie”

I

1

Anna Guzik
Marika Wątorek

„VII”

SP Szarów

„Radość najpiękniejszych lat”

I

2

ZESPÓŁ ANIMATO
Emilia Denisiuk
Aleksandra Bogdanowicz
Barbara Leś

„IV”

SP Targowisko

„Pełny luz kochana mamo”

II

3

Julia i Milena
Konieczne

„VII”

SP Grodkowice

„Mówiłeś”

III

UTWÓR

MIEJSCE

Instrumentaliści
LP

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

SZKOŁA

1

Emilia Kołtun

„III”

SP Grodkowice

„Koncert G-DUR”

I

2

Mateusz Korbut

„II”

SP Targowisko

Keyboard - „Dla Elizy”

II

3

Jakub Ślęczek

„II”

SP Kłaj

Keyboard - „Walczyk Wiedeński”

III

1

Martyna Kutek

„IV”

SP Grodkowice

Skrzypce - „Waitng For Love”

I

2

Maciej Jagła

„VII”

SP Brzezie

Gitara - „Pochmurne tango”

II

3

Gabriela Madej

„VI”

SP Szarów

Pianino - „Fantazja”

III

4

Aneta Skiba

„IV”

SP Targowisko

Skrzypce - „Rockabye”

wyróżnienie
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TURYSTYKA
3 dni w Beskidzie Sądeckim
W dniach 20 – 22 maja odbyła się wycieczka szkolna, w której uczestniczyli uczniowie klasy II a i II b Szkoły Podstawowej w Szarowie. Podczas
wyprawy poznawaliśmy walory przyrodnicze i kulturowe Beskidu Sądeckiego. Program był bogaty i przewidywał liczne atrakcje.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Muszynę. Wędrówkę rozpoczęliśmy od
odwiedzenia przepięknych Ogrodów Sensorycznych. Ogrody zmysłów zwane również ogrodami sensorycznymi, podzielone są na kilka stref:
zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i smakową. Park
zaprojektowany jest w ten sposób aby poza odpoczynkiem na łonie natury
zwiedzający mogli poczuć jego oddziaływanie na zmysły. Kompleks parkowy „Zapopradzie” malowniczo rozpościera się na niewielkim wzniesieniu.
Park to kompleks alejek spacerowych, ścieżek rowerowych oraz urządzeń
do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Do tego strumień z kaskadami, sztuczne
stawy, altanki, ławeczki, stylowe latarnie, a także wiata grillowa dla turystów.
Z parku, a szczególnie ze specjalnej 11,5 metrowej platformy widokowej,
roztacza się widok na rzekę i panoramę miasteczka z Beskidem Sądeckim
w tle. Kolejnym etapem naszej wędrówki były Ogrody Miłości inaczej też
nazywane Ogrodami Magicznymi, położone przy pijalni wody mineralnej
„Antoni”. Podziwialiśmy tam zieleń oraz rzeźby greckich muz, bogów i czterech pór roku. Na koniec wędrówki po ogrodach udaliśmy się do jednego z najstarszych muszyńskich zdrojów – pijalni wody Antoni. Każdy z nas
mógł napić się orzeźwiającej wody leczniczej wydobywanej z odwiertu o głębokości 120 m. Dowiedzieliśmy się, że woda ta w swoim składzie
ma m.in. dużą zawartość magnezu a stosowana jest w leczeniu chorób
układu trawienia, chorób dróg moczowych, chorób górnych i dolnych
dróg oddechowych, osteoporozy oraz otyłości. Podczas dalszej wyprawy
wspinaliśmy się stromą ścieżką do ruin muszyńskiego zamku. Ruiny XVI-wiecznego zamku to jeden z najciekawszych zabytkowych obiektów architektonicznych w Muszynie. Ruiny znajdują się na wzgórzu, znanym pod
nazwą Baszta lub Zamczysko (wysokość: 527 m. n.p.m.). Są zlokalizowane
w niezwykle malowniczym miejscu – na cyplu Pasma Koziejówka, nad
zakolem rzeki Poprad. Ze szczytu wzniesienia podziwialiśmy urzekający
widok na rozlewisko Popradu, Szczawnika i Muszynki. Ostatnią atrakcją
tego dnia były gry i zabawy edukacyjne w ośrodku „Kolejarz”, w którym
zatrzymaliśmy się na nocleg. Kolejny dzień wycieczki poświęcony był
odkrywaniu uroków Krynicy Zdrój. Rano, po śniadaniu udaliśmy się autokarem do Doliny Czarnego Potoku, aby wjechać najdłuższą i najnowocześniejszą kolejką gondolową w Polsce na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114
m n.p.m.). Jaworzyna Krynicka jest najwyższym szczytem we wschodniej
części Beskidu Sądeckiego. Ze szczytu podziwialiśmy panoramę Beskidów,
Pienin i Tatr. Podczas dalszej wyprawy dotarliśmy do Krynickiego Deptaku, aby wjechać kolejką linowo-terenową na szczyt malowniczej Góry
Parkowej (742 m.n.p.m.). Kolej linowa na Górę Parkową jest najstarszą
kolejką tego typu w Polsce, niezmienioną od 1937 roku. Jadąc do Krynicy
obowiązkowo należy wybrać się do jednej z tamtejszych pijalni, aby zakosztować wód mineralnych. Nie ich smak jest najważniejszy, a działanie
lecznicze wpływające na nasz organizm. Przy krynickim deptaku, na wprost
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Starego Domu Zdrojowego znajduje się Pijalnia Główna. Budynek z betonu i szkła mieści w sobie oprócz punktów czerpania wód mineralnych
– Jana, Słotwinki, Zubera, Tadeusza i wody pochodzącej ze Zdroju Głównego także ogród zimowy oraz salę koncertową. Tam właśnie zaplanowaliśmy
odpoczynek połączony z degustacją wód mineralnych. Po zregenerowaniu sił wyruszyliśmy do Muzeum Zabawek. Muzeum Zabawek to obiekt
przenoszący zwiedzających w magiczny świat zabawek. Można tu poznać
zabawki, którymi bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Znaleźć tu można :
teatrzyki domowe, szopki bożonarodzeniowe, zabawki znane z filmów, lalki i ich akcesoria, zabawki blaszane, militaria chłopięce, klocki, zwierzątka,
zabawki optyczne, samograje i wiele innych. Pobyt w tym malowniczym
miasteczku zakończyliśmy przepysznymi lodami. Zaopatrzeni w zakupione
pamiątki wróciliśmy do Muszyny na drugi nocleg. Ostatni dzień naszego pobytu w Beskidzie Sądeckim również obfitował w atrakcje. Rankiem
udaliśmy się do pobliskich Ogrodów Biblijnych. Ogrody Biblijne w Muszynie to największy pod względem obszaru tego typu obiekt w Polsce. Miejsce to skłania odwiedzających do medytacji i modlitwy poprzez ukazanie
treści biblijnych w plenerze. W programie naszej wycieczki znalazła się
również zabytkowa cerkiew łemkowską z XVII wieku w Powroźniku. Cerkiew parafialna grekokatolicka św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 r.,
jest więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Obiekt w 2013r.
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Ostatnim celem podróży było zwiedzanie obiektów pszczelarskich, m.in. pasieki "Barć" oraz skansenu uli figuralnych w Kamiannej.
Kamianna to niewielka wioska w Beskidzie Niskim uznawana za stolicę
polskiego pszczelarstwa i apiterapii. Nasz pobyt zakończył się degustacją
wspaniałego miodu oraz zakupami artykułów pszczelich w miejscowym
sklepiku. W bogatym programie wycieczki nie zabrakło czasu na dobrą
zabawę: wspólną grę w piłkę, ognisko, rozmowy po zmroku. Miło było spędzić czas wśród kolegów i koleżanek. Z pobytu w Beskidzie Sądeckim przywieźliśmy mnóstwo pamiątek i wrażeń. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy,
poznaliśmy historię, tradycję ważnego dla Polski regionu. Przez cały czas
byliśmy razem i to kolejna wartość płynąca z wyjazdu.
Edyta Imos
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Ciekawi, ambitni i nieustraszeni

Dzień Natura 2000

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja w maju i czerwcu 2019 r.

Stworzenie sieci obszarów Natura 2000 to jedno z najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Aby podkreślić znaczenie tego projektu i zwiększyć świadomość społeczeństwa o wyjątkowym i niezwykle bogatym
dziedzictwie naturalnym, instytucje europejskie w 2017 r. ogłosiły 21
maja Dniem Natura 2000.

zaplanowali spektakularny finisz roku akademickiego 2018/2019
w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Aktywni, świadomi i konsekwentni na rzecz kultury. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy na realizację zadania publicznego 2019 r. „W zakresie
wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego”
przez Wójta Gminy Kłaj.
Jako pierwszy punkt projektu odwiedziliśmy Złoty Potok w samym sercu Jury Krakowsko - Częstochowskiej pełen, historii ruin zamku w Mirowie,
odrestaurowanego Zamku w Bobolicach i Pałacu Raczyńskich zachwycił
malowniczym położeniem. Odwiedziliśmy Dworek Krasińskich rodzinną
siedzibę jednego z twórców epoki romantyzmu Zygmunta Krasińskiego.
Jako dorosły człowiek wraz z żoną i córeczkami powrócił tu na jakiś czas.
Nawet nazwał dwa krasowe źródełka w parku imionami dziewczynek.
Po nagłej śmierci 4-letniej Elżbietki wyjechał z tego pięknego miejsca, nie
mógł udźwignąć ciężaru rozpaczy. Spacerując po tym rezerwacie przyrody
przeżywaliśmy nostalgię i piękno tej romantycznej krainy. Wypatrywaliśmy
w kamiennych ostańcach Pana Twardowskiego w bramie skalnej jego imienia. Nie przestraszył nas skalny „Diabelski Most”. Na szczęście nikt z nas nie
zagubił się na Pustyni Siedleckiej, której nie mogliśmy nie odwiedzić.
Kolejna wyprawa zaplanowana na Pogórze Ciężkowickie nie odbiegała od
naszych tegorocznych zainteresowań. Znów nasze kroki skierowaliśmy
do rezerwatu przyrody. Skamieniałe Miasto wydaje się, że nie ma prawa przemówić, a jednak jak uświadamiamy sobie jak powstało, ile widziało przez te wszystkie wieki, ilu ludzkich losów było świadkiem to zawsze
niezmiennie zachwyca i budzi pokorę. Jesteśmy nieustraszeni więc z Wąwozem Czarownic też byśmy sobie dali radę, a co!
Zasłużyliśmy na godne zakończenie roku, które wsparte przez środki z projektu jest dla nas najistotniejszym spotkaniem integracyjnym. To właśnie
teraz odbierając pamiątkowe dyplomy ukończenia roku możemy się
zatrzymać. Wspominać i dyskutować nad kształtem oraz rozwojem naszego wspólnego uczelnianego bytu. Dzielić się doświadczeniami. Głośno marzyć o kolejnych wyprawach i dyskutować nad tematami przyszłych
wykładów.
Ciekawi jesteśmy, czy po wakacjach uda nam się ambitnie zaplanować
nasze zamierzenia, wszak nieustraszone serce bija w nas miarowo od wielu lat. Nie damy się, nie znudzimy, a trudności nas nie przestraszą. Prawda?
Dorota Kosmowska

Różne formy celebrowania tego święta dają szerokie możliwości duchowej
refleksji, ekspresji artystycznej, edukacji i świadomości a także rekreacji,
zdrowia i turystyki.
Referat ochrony środowiska Gminy Kłaj również aktywnie uczestniczy
w propagowaniu piękna otaczającej nas natury. Dnia 28 Maja 2019 r
zorganizowano wyjazd poznawczo – rekreacyjny do najciekawszych
rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Puszczy Niepołomickiej.
Sekrety przyrody mieszkańcy Gminy Kłaj oraz dzieci ,młodzież i nauczyciele ze szkoły w Targowisku mogli poznawać dzięki fachowej wiedzy
przewodników, którzy w odpowiedzi na zaproszenie zaszczycili nas
swoją obecnością. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Robert
Sawa oraz Przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice Pan Michał Wieciech
w wyjątkowy i atrakcyjny sposób przekazali nam wiele ciekawostek i cennych informacji o skarbach lasu.
Na terenie Puszczy Niepołomickiej znajduje się 6 rezerwatów przyrody,
czyli obszarów, miejsc zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody
nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi.
Najcenniejsze okazy flory i fauny chronione są w rezerwatach przyrody:
1. "Dębina" w pobliżu Proszówek
2. "Długosz Królewski" na północ od Stanisławic
3. "Gibiel" - północny skraj głównego kompleksu leśnego
4. "Koło" - na północ od Zabierzowa Bocheńskiego
5. "Lipówka" - na terenie Lasu Grobla
6. "Wiślisko Kobyle" - Las Grobla
Do najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce, porównywalny
pod względem naturalności drzewostanu i bogactwa roślin do Puszczy
Białowieskiej należy Rezerwat Lipówka, który został włączony do programu Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk a wraz z sąsiednimi rezerwatami przyrody: Dębina, Gibiel, Długosz Królewski, Wiślisko Kobyle
wchodzi w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków„Puszcza Niepołomicka”.
Uczestnicy wycieczki oglądając cuda natury mogli wsłuchiwać się
w śpiew ptaków, poznawać gatunki roślin, drzew, grzybów.
Równie niepowtarzalnym miejscem okazał się rezerwat „Długosz Królewski”, który został utworzony w celu ochrony rzadkiego w Polsce subatlantyckiego gatunku paproci długosza królewskiego osmunda regalis.
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Duże wrażenie na uczestnikach wywarł pagór „Kobyla Głowa”, który stanowi dużą osobliwość geologiczną Puszczy Niepołomickiej. Jest pozostałością
osadów najwcześniejszego na ziemiach polskich lodowca krakowskiego.
Tu i ówdzie można było natknąć się na małe, wąskie wąwozy oraz mokradła, których nie brak w Puszczy. Dumą naszego regionu jest Ośrodek
Zachowawczej Hodowli Żubrów w Poszynie. Zostały one sprowadzone
z Białowieży i może kiedyś będą wypuszczone do Puszczy. Te ogromne
i piękne zarazem zwierzęta są jednak bardzo płochliwe i ciężko je zobaczyć.

wieków i dobra kultury z różnych epok świadczą o przenikaniu kultury
ościennych narodów i uwarunkowań geopolitycznych.
Realizacja tego zadania ma skłonić uczestników do przemyśleń i refleksji nad świadectwem ponad tysiąc-letniej historii wschodnich ziem Polski.
Podczas realizacji powyższego zadania zwiedzimy:
1. Przemyski rynek, pomnik dzielnego wojaka Szwejka

Zwiedzając te wyjątkowe miejsca, grupa i opiekunowie dotarli do pięknej
polany na Sitowcu. Tam mogli utrwalić nabytą wiedzę poprzez uczestnictwo w konkursach przyrodniczych. Organizatorzy zadbali też o ekologiczne nagrody rzeczowe dla zwycięzców. W wesołym nastroju, w pięknym
miejscu mogli wszyscy odpocząć przy ognisku i pieczonej kiełbasce.
Jadwiga Solarz

2. 400 m trasę podziemną na którą składa się XVII wieczny kolektor i w piwnice pod rynkiem
3. Barokowo-klasycystyczny kościół Franciszkanów, barokowy kościół
Reformatów, XVII-wieczną archikatedrę greckokatolicką oraz ponad tysiącletnią archikatedrę rzymskokatolicką.
4. Obejrzymy wystawę nietypowych fajek i dzwonów w Wieży Zegarowej
5. Zobaczymy Zamek Kazimierzowski i spojrzymy na miasto z lotu ptaka z Kopca Tatarskiego

TS „Wolni” Kłaj zaprasza
mieszkańców Gminy Kłaj
do uczestnictwa w realizacji
zadania pod nazwą:
„Poznaj swój kraj - Przemyśl miasto na szlaku” w dniu 13.07.2019 r.
17 lekcja Historii z „Wolnymi”
Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury i historii ziemi przemyskiej wśród mieszkańców Gminy Kłaj ze szczególnym uwzględnieniem
historii powstania miasta Przemyśl w okresie kształtowania się początków państwa polskiego i jego rozwoju na przestrzeni dziejów. W tym
celu chcemy wykonać powyższe zadanie ofertowe na terenie Przemyśla –
prastarego polskiego miasta, w którym zabytki architektoniczne minionych
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Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym
Urzędu Gminy Kłaj, Powiatu Wielickiego, środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów (uczestników) zadania.
Zapisy oraz szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu pod telefonem kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decyduje termin zgłoszenia (zapisy od 10
czerwca do 10 lipca 2019 r.).
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„M ja mama, t jak tata, słowa kwitną
niby kwiat.
Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy
w wielki świat.”
14 czerwiec był w naszym przedszkolu dniem bardzo uroczystym. Obchodziliśmy Święto Rodziny oraz żegnaliśmy sześciolatki, które już we
wrześniu tego roku rozpoczną przygodę ze szkołą.
Najpierw dzieci zaprosiły swoich Rodziców na łąkę, gdzie Mama i Tata Motyl
powitali swoje nowonarodzone potomstwo. Nasze najmłodsze przedszkolaki zaprezentowały piękny taniec obrazujący narodziny motyli. Rodzice
Motyle byli tak szczęśliwi, że zaprosili gości, aby cieszyć się razem z nimi.
Następnym punktem programu było pożegnanie starszych grup. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze i piosenki, by w ten sposób wyrazić swoje
podziękowanie za trud, wysiłek i pracę włożoną w ich wychowanie i edukację. Zapewnili, że zabierają dobre wspomnienia i gdy zatęsknią za przedszkolem na pewno nas odwiedzą. Życzymy Wam powodzenia w szkole!

I miejsca przedszkolaków z Dąbrowy
w konkursie „Kochamy Muzykę”
Jest nam bardzo miło poinformować, że dzieci z naszego
Przedszkola w dniu 7 czerwca na sali widowiskowej w Urzędzie
Gminy Kłaj wzięło udział w Uroczystej Gali wręczenia nagród i dyplomów przez Pana Wójta Zbigniewa Strączka za zajęcie I miejsca w konkursie „Młodych Talentów”.
KATEGORIA SOLIŚCI:
I MIEJSCE - Jan Kościółek „Owocowy Rock"
KATEGORIA ZESPOŁY:
I MIEJSCE - Natalia Bogusz, Antoni Prochwicz „Moja ziemio ukochana"
I MIEJSCE - Aleksandra Hytroś, Paweł Wantuch, Gabriela Lasoń, Jakub
Madej, Martyna Fil „W lesie”
Serdecznie dziękujemy Organizatorom konkursu: Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj oraz Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej Kłaja, za zorganizowanie
całego przedsięwzięcia. Rodzicom dziękujemy za ogromne zaangażowanie
i gratulujemy sukcesów!

Alicja Czyżycka

Krystyna Dybczak

Dzień Mamy i Taty
29 maja w Przedszkolu w Brzeziu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Dzieci przygotowały dla swoich rodziców niespodziankę w postaci przedstawienia.
Przedszkolaki w pocie czoła przygotowywały się przez miesiąc. Niespodzianką nie były tylko wierszyki i piosenki, ale również taniec. Na rodziców czekał słodki poczęstunek, ale i dla naszych zuchów nie zabrakło czegoś
słodkiego. Jest nam bardzo miło, że rodzice tak licznie przybyli na występ
i wyszli z uśmiechami na twarzach.
Karolina Kukiełka

„Mama, tata i ja - cztery godziny
dla rodziny” czyli VII Piknik
Rodzinny w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach 2018/2019.
Ach co to był za dzień ! Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach w tym roku odbył się 1 czerwca. Moc atrakcji w postaci dmuchanej zjeżdżalni, zamku do skakania, zabaw z animatorami,
malowania twarzy, czy konkursów rodzinnych, zachęcały wszystkich
do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również słodkości, o które zadbali rodzice.
Najciekawszą częścią pikniku były jednak występy naszych uczniów.
Dzieciaki popisywały się swoimi umiejętnościami wokalno – aktorsko –
tanecznymi, sprawiając swoim bliskim ogromną radość.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej
imprezy, a zwłaszcza rodzicom oraz sponsorom. Piknik współfinansowany
był z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Kłaj.

14

SAMODZIELNOŚĆ Czerwiec 2019

OŚWIATA
Wycieczka do Wieliczki

Organizatorzy pikniku:
Karolina Pokrzywa
Joanna Marzec
Jadwiga Janiczak
SPONSORZY VII PIKNIKU SZKOLNEGO W GRODKOWICACH
Piekarnia „JANEK” - Szarów
Piotr Rajca - Serwis opon „OPONAR”
Sklep „MILA” - Ceramika Bolesławiecka
Kręgielnia Kłaj
Sklep komputerowy „Linkart” Kłaj
Pizzeria „Mamma Mia” Targowisko
Sklep „Żuczek” Kłaj
Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach
Jednostka Wojskowa w Kłaju
Radny Powiatu Wielickiego – Zdzisław Prochwicz
Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Firma gastronomiczna „Skorpion” Zofia Gądek-Wypasek, Wiesław Czesak
Pani Paulina Cieśla – sklep w Łysokaniach
Firma „Autokreacja” Marcin Ryś
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Grodkowicach
Państwo Stanisława i Bronisław Rajca
Firma BG EFEKT – Bogdan Golarz
Państwo Chmielek
Państwo Hajduk
Pan Grzegorz Piwowar
Patryk i Daniel Fortuna
Państwo Danuta i Artur Fortuna
Państwo Flądro
Pan Krzysztof Marzec
Pani Lucyna Dudziak
Państwo Janik
Państwo Porębscy
Państwo Świętek
Pani Kazimiera Olchawska
Pani Eliza Turecka
Pan Krzysztof Sołtyk
Pani Katarzyna Cichy
Pani Ewelina Remiszewska
Pan Bartłomiej Cichy
Państwo Hopej
Państwo Nosek
Państwo Samek
Państwo Rajca z Grodkowic

3 czerwca Przedszkolaki z Brzezia wraz z uczniami z klas I – III wybrały
się do Wieliczki. Pierwszą atrakcją był Kampus Wielicki, gdzie mieliśmy
możliwość obejrzeć musical pt. O małej syrence w niejednej piosence.
Bajka z ciekawymi strojami i niesamowitą oprawą muzyczną bardzo podobała się dzieciom.
Kolejnym punktem programu była tężnia solankowa, gdzie dzieci mogły
pooddychać zdrowym powietrzem, a z tarasu widokowego obejrzeć Wieliczkę. Na koniec nie przeszliśmy obojętnie obok pobliskiego placu zabaw,
z czego przedszkolaki i uczniowie byli bardzo zadowoleni. Mimo wysokich
temperatur wycieczka była bardzo udana. Wszystkie dzieci wróciły szczęśliwe, a dzięki wizycie w tężni na pewno zdrowsi.
Karolina Kukiełka

Dzień Rodziny
24 maja w sali widowiskowej Urzędu Gminy odbył się Dzień Rodziny,
przygotowany przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju.
Przedszkolaki ze starszych grup zaprezentowały swoje umiejętności w show pt „Mam talent".
I tak oto zobaczyliśmy na scenie zespoły taneczne, wokalne, pokazy malarskie, skecze, grę na instrumencie, recytację, pokaz gimnastyczki oraz wiele
innych talentów.
Dzieci z młodszych grup zaprezentowały piosenki, wiesze i tańce. Na koniec wszystkie przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom prezenty.
Serdecznie dziękujemy
niu uroczystości.

Rodzicom

za

pomoc

w

zorganizowa-

Anna Wiśniewska
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Przegląd talentów w SP Grodkowice
28 maja w SP w Grodkowicach odbył się IV Przegląd Talentów. W przeglądzie udział wzięło 23 uczniów, którzy zaprezentowali się w następujących kategoriach: gra na instrumentach, śpiew, taniec, recytacja,
kulinaria, sport, talent plastyczny.
Publiczność z uwagą śledziła występy, a naszych artystów nagradzała za każdym razem gromkimi brawami. Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Przedstawiciele poszczególnych
kategorii zaprezentują swoje talenty na Pikniku Rodzinnym.
Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Katarzyna Mazur

nasze powietrze było czyste. Nabytą w trakcie projektu wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystują podczas codziennych zajęć dydaktycznych.
Częściej pytają, dzielą się wiedzą i przełamują lęk przed mówieniem,
aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach projektowych dzieci zainteresowały się myślą technologiczną, rozwinęły umiejętność pracy zespołowej i logicznego myślenia. Kształtowały wyobraźnię
przestrzenną, rozwijały pomysłowość i twórcze działanie. Doskonaliły
umiejętność działań praktycznych w terenie, pracowali z wykorzystaniem
materiałów przyrodniczych, a także zaangażowali się w sprawę ochrony
środowiska. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i na pewno długo będą pamiętać ten świetnie wykorzystany czas.
Beata Biernat
Katarzyna Pilch

Targowisko zakochane w muzyce
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Festiwalu Artystycznym „Kocham muzykę”.
Po przesłuchaniach konkursowych komisja nagrodziła uczestników, wśród
których znaleźli się również nasi uczniowie!
Zespół wokalny ANIMATO w składzie: Aleksandra Bogdanowicz, Emilia Denisiuk i Barbara Leś z piosenką „Pełny luz kochana mamo” oraz Mateusz Korbut utworem „Dla Elizy” L v. Beethovena w swoich kategoriach
wywalczyli 2 miejsca. Dziewczynki: Paulina Majewska z piosenką „Bratek
gagatek” i Anna Skoczek z „Cud w szafie” zdobyły miejsca 3, a Aneta Skiba z utworem „Rockabye” zagranym na skrzypcach otrzymała wyróżnienie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

„Zwiększamy szanse na lepszą
przyszłość - program rozwoju
kompetencji uczniów i nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjalnych
Gminy Kłaj”
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Targowisku w latach 20172019 uczestniczyli w projekcie unijnym „Zwiększamy szanse na lepszą
przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj”, w ramach którego odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci.
Realizowano zajęcia z zakresu informatyki, przyrody i matematyki. Dzięki projektowi pracownie zostały wyposażone w sprzęt multimedialny
oraz wiele pomocy naukowych. Podczas zajęć informatycznych uczniowie
konstruowali naukowe roboty oraz poznawali tajniki programowania.
W świat programowania wprowadzał ich również robot Kodeusz, bohater
zestawu edukacyjnego „Zaprogramowani na przygodę”. Dzieci musiały
pomóc robotowi w naprawie jego statku kosmicznego oraz powrocie
do domu rozwiązując kilka programistycznych zadań. Na matematyce
wykorzystywane były m.in. klocki Lego, dzięki którym królowa nauk stawała się łatwiejsza. Najciekawsze dla dzieci były zajęcia przyrodnicze, podczas
których przeprowadzane były doświadczenia, eksperymenty, odbywały się
zajęcia praktyczne oraz w terenie. W głowach dzieciom utkwiły najbardziej:
samodzielny wypiek chleba, powitanie jesieni, podchody oraz wszystkie
zajęcia gdzie świat przyrody można było poznać wielozmysłowo, poza terenem szkoły. W ramach projektu odwiedziliśmy również Urząd Gminy w Kłaju, gdzie uczniowie spotkali się ze specjalistami ds. ochrony środowiska, p.
M. Bzdyl i p. M. Kmiecikiem. Celem spotkania było podzielenie się zdobytą
w czasie zajęć wiedzą dotyczącą ochrony klimatu. Uczniowie na spotkanie
zabrali stworzone przez siebie produkty recyklingowe oraz postulaty „Jak
można dbać o klimat”. Spotkanie było pretekstem do rozmowy o tym,
jak w naszej miejscowości można dbać o klimat, jakie działania podjąć,
jakie zachowania warto promować i w jaki sposób można by to robić, aby
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Zwycięstwo uczennic z Szarowa
w X Rejonowym Konkursie Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych –
DACH QUIZ
22 maja 2019 roku odbył się finał X Rejonowego Konkursu Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych DACH-QUIZ. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego z oddziałami gimnazjalnymi w Niepołomicach. Celem konkursu było pogłębienie
wiedzy nt. krajów obszaru niemieckojęzycznego, propagowanie nauki języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności językowych oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur. W tym
roku Szkołę Podstawową w Szarowie reprezentowały uczennice klasy
III gimnazjum: Aleksandra Chorąży i Emilia Trzaskalska.
Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie dziewczęta zmierzyły się z testem sprawdzającym wiedzę na temat trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Spośród wszystkich
uczestników największą liczbę punktów uzyskała Ola Chorąży.
W drugim etapie dziewczęta przedstawiły życiorys znanej osoby
z krajów niemieckojęzycznych. W tym roku była nią Sophie Scholl
- niemiecka działaczka antynazistowskiego ruchu oporu w czasach
III Rzeszy, członkini studenckiej grupy ruchu oporu „Biała Róża”. Prezen-
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tacja dziewcząt bardzo przypadła do gustu pozostałym uczestnikom,
którzy postanowili przyznać naszym uczennicom nagrodę publiczności za najciekawszą prezentację.
Po zsumowaniu punktów przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Okazało się, że największą ilość punktów uzyskały nasze uczennice i tym
samym zdobyły I miejsce. Warto nadmienić, że tegoroczna wygrana jest
dla nas ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy, ponieważ od
czterech lat rokrocznie zajmowaliśmy w tym konkursie II miejsce.
Serdecznie gratuluję Oli i Emilce! Wykazałyście się ogromną wiedzą
i kreatywnością!
Dziękuję również pani Annie Marzec za zaproszenie i wspaniałą atmosferę podczas konkursu.
L. Duch

Za nami III Piknik Rodzinny
w Targowisku

Finałem pikniku było rozdanie nagród w konkursach sportowych.
Ogłoszono także zwycięzców w szkolnej rywalizacji: puchar Superklasy
odebrała klasa I z wychowawczynią, panią Katarzyną Pilch, a kupon
na pizzę za zebranie największej ilości makulatury trafił do klasy IVb
i wychowawcy, pana Antoniego Baluka.
Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy sponsorom, a byli nimi: Stalbro, TSN, Małopolski Bank Spółdzielczy w Kłaju, Piekarnia Janek, Market
Point, TransMar, Salon Zabawek “Miki”, Delikatesy Centrum, Restauracja Scorpion, Food Care, Pizzeria Mamma Mia, Mieczysław Piwowar
- Sołtys i Rada Sołecka z Targowiska. Gorące podziękowania kierujemy
do pana Zbigniewa Strączka, Wójta Gminy Kłaj, pani Jadwigi Skoczek,
Radnej Powiatu Wielickiego, strażaków z OSP w Targowisku, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, druhny Kasi Kosak
i harcerzy z Targowiska, pana Krzysztofa Oprycha - fotografa.
Patrycja Winzer
Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.

16 czerwca 2019 roku odbył się III Piknik Rodzinny. Społeczność Szkoły
Podstawowej w Targowisku: przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele,
rodziny spotkali się o godzinie 13.00 na boisku Targowianki. Przybyłych
powitała Przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Marika Babraj.
Impreza rozpoczęła się od przedstawienia “Oj, strach!” przygotowanego przez rodziców i nauczycieli. Na scenie pod budynkiem WDK widzowie
obejrzeli krótką historię o czarownicach, potworze, bazyliszku i innych
strachach nawiedzających nocną porą pokój trzech dziewczynek. W finale
złe duchy tracą swą moc, wyobraźnia dzieci zostaje poskromiona dzięki opiece mamy czytającej córkom książkę. Scenariusz przedstawienia,
napisany przez p. Beatę Wentę, z wykorzystaniem tekstów Danuty Wawiłow i Małgorzaty Strzałkowskiej, pozwolił aktorom na artystyczną ekspresję
na scenie, co rozbawiło widzów i - mamy nadzieję - zapadło w pamięć
dzięki pięknemu przesłaniu:
Czytaj dziecku: Mamo! Tato!
Dziecko będzie wdzięczne za to!
Więc gdy spanie jest już bliskie,
Z kołdry wytrzep strachy wszystkie!
Mamo przytul dziecko wreszcie
I w świat bajek się przenieście!
Książki mają wielką moc,
Bo spokojną dają noc!
Wzruszającym akcentem było pożegnanie Pani Dyrektor Władysławy Kozień przez mieszkańców Targowiska. Pani Anna Wójtowicz wraz z Mieczysławem Piwowarem i panią Marzeną Gajek - Gaj
podziękowali za lata twórczej pracy w szkole na stanowisku dyrektora, które zaowocowały wychowaniem i nauczaniem kilku pokoleń
targowian.
Po przedstawieniu występy dzieci przedszkolnych i najmłodszych
klas przeplatały się z konkurencjami sportowymi przeprowadzanymi przez nauczycieli: rozgrywkami badmintonowymi, biegami w czterech kategoriach wiekowych, rodzinnymi skokami na skakance XXL,
przeciąganiem liny, biegiem w workach, ze związanymi nogami albo piłeczką pingpongową na łyżce. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Zabawa szła w parze z nauką: policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wieliczce ku radości najmłodszych dzieci zaprezentowali dwa radiowozy, pozwolili założyć kamizelkę kuloodporną, a dorośli sprawdzali swoją koordynację ruchową w alkogoglach. Strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Targowiska wpuścili dzieci do wozów strażackich, wspólnie z uczniami najstarszych klas szkoły podstawowej
przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Uruchomili także kurtynę wodną, a na koniec pozwolili dzieciom wyszaleć się w białej pianie.

Zielona Szkoła uczniów z Grodkowic
„Morza szum, ptaków śpiew…” - W dniach od 2 do 8 czerwca br., uczniowie Szkoły Podstawowej z Grodkowic przebywali na Zielonej Szkole
w Darłówku. W ciągu tych kilku dni wiele się działo, wrażeń mieliśmy nie
mało, słoneczko mocno nam przyświecało a morze przyjemnie szumiało.
Podczas pobytu w Ośrodku „Urszula” w Darłówku czas spędzaliśmy
bardzo przyjemnie: codzienne spacery po plaży, zwiedzanie miasteczka i jego okolic, słodkie poczęstunki, grill ,zabawy na placu zabaw, zawody
sportowe i wieczorne dyskoteki sprawiły, że wspaniale odpoczywaliśmy
i bawiliśmy się. Byliśmy również na ciekawych wycieczkach. Odwiedziliśmy Słowiński Park Narodowy i zobaczyliśmy niesamowite ruchome
wydmy. Podczas wędrówki po piasku mogliśmy się poczuć jak Staś i Nel
wędrujący przez pustynię. Kolejną atrakcją była przejażdżka tramwajem
wodnym do Darłowa. Tam zjedliśmy pyszne lody i spacerem wróciliśmy
do Darłówka. Największą atrakcją dla uczniów był rejs statkiem pirackim
na pełne morze. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy pirat. W codziennym planie dnia nie zabrakło kąpieli w Bałtyku oczywiście pod czujnym
okiem opiekunów i ratownika. Po siedmiu dniach wróciliśmy zmęczeni ale
szczęśliwi i bardzo opaleni. Żegnaj morze na rok!
Anna Kokoszka

Najmłodsi cieszyli się też innymi atrakcjami: dmuchanymi zjeżdżalniami, malowaniem twarzy, łapaniem gigantycznych baniek mydlanych czy
zapasami sumo w specjalnych strojach. W zorganizowanym przez Rodziców bufecie każdy znalazł coś dla siebie: od napojów, przez domowe
ciasta, po gofry, frytki i kiełbaski. Dzieci mogły korzystać z tych atrakcji za darmo i do woli. Spisali się też harcerze, którzy malowali twarze
i skręcali z baloników zwierzątka.
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Turniej szachowy „Szach, mat!
w plenerze” za nami
Konkurs grantowy „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100 lecie odzyskania niepodległości” dał nam możliwość złożenia wniosku na dowolną inicjatywę społeczną. Postawiliśmy na szachy,
bo to dziedzina sportu, która stała się ostatnio na terenie naszej Gminy
bardzo popularna. Ta niezwykła, pasjonująca, wymagająca logicznego myślenia gra planszowa przyciąga niczym magnez coraz to młodszych graczy.

postaci historycznych wystąpili: Natalka Dziża – tegoroczna Królowa Szachowa Gminy Kłaj i Maciek Palich.
Były też do rozwiązania krzyżówki szachowe. Wśród uczestników rozlosowano nagrody. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe
plakietki i breloczki. Można było także rozegrać partię szachową na plenerowym stoliku szachowym zamontowanym na terenie parku. Takie plenerowe stanowisko do gry w szachy będzie dodatkową formą wspólnej
rekreacji i rozwijania szachowej pasji.
Na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek.
Krystyna Gierat
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

„Kochamy taniec”
Po raz 9 spotkaliśmy się na kolejnej edycji Pokazu Tanecznego Akademii Ruchu. Wspaniałe widowisko można było podziwiać 11
maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kłaju.

Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj „Szach, mat! w plenerze” przy
wsparciu Spółdzielni Handlowo – Usługowej w Kłaju Delikatesy Centrum
w Kłaju został zrealizowany.
Zwieńczeniem całego projektu był turniej szachowy.
1 czerwca przy pięknej, słonecznej pogodzie w parku w Kłaju do szachownic zasiadło 25 zawodników. Rozgrywki toczyły się w trzech grupach.
Grupa A – dziewczęta
Grupa B – chłopcy
Grupa C – dzieci w wieku przedszkolnym
Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. Nad
przebiegiem zawodów czuwał sędzia szachowy p. Paweł Mrowiński.
Podczas rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie. Rywalizacja była zacięta i trwała do ostatniej rundy. A oto zwycięzcy w poszczególnych grupach:
Grupa A
I miejsce Natalia Dziża
II miejsce Helena Woźniak
III miejsce Patrycja Świerczyńska
Grupa B
I miejsce Dawid Klejdysz
II miejsce Szymon Gądor
III miejsce Filip Wajda
Grupa C
I miejsce Karol Gądor
II miejsce Igor Gądor
III miejsce Michał Świerczyński
Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody (szachy drewniane lub zegar szachowy – do wyboru).
Spotkanie przy szachach w sobotę to nie tylko turniej. Na szachownicy
plenerowej odtworzona została historyczna partia szachowa rozegrana na wyspie św. Heleny w roku 1820. Rozgrywający to: Napoleon
Bonaparte i Henri Gatien Bertrand (adiutant Napoleona). W roli słynnych
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To prawdziwe Święto Tańca, podczas, którego królowały niesamowite
emocje, pasja i wielka radość. W tym dniu nie zabrakło wspaniałej publiczności, która dopingowała wielkimi brawami młodych tancerzy. Podczas
tanecznego show można było podziwiać choreografie instruktorów:
Natalii Kliś, Marzeny Suder, Władka Pantusa oraz Ewy Lipińskiej - Glica.
A były to choreografie w stylu Hip-hop, Taniec Nowoczesny, Cheerleaders.
Efekt ciężkiej, rocznej pracy, doskonale zaprezentowały wszystkie grupy
Akademii Ruchu: Dance & Fun 1, Dance & Fun 2, Dance & Fun 3 oraz Flying
Sharks. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na nasze 10-lecie, które odbędzie się przy podsumowaniu następnego roku tanecznego,
podczas którego tancerze i instruktorzy Akademii Ruchu zaprezentują się
w najbardziej widowiskowych stylach tanecznych - do zobaczenia na kolejnej edycji naszego tanecznego show.
Gratulacje dla wszystkich grup i trenerów Akademii Ruchu. Dziękujemy
Rodzicom za wsparcie i motywacje. Szczególe podziękowania Akademia Ruchu kieruje do Wójta Gminy Kłaj oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj za efektywną współpracę. Projekt „Kochamy taniec” był
współfinansowany z dotacji Gminy Kłaj.
Ewa Lipińska - Glica
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Projekt Speed Skating
Grupa 12 zawodników z naszej gminy trenujących wrotkarstwo szybkie,
skorzystała z oferty zadania publicznego organizowanego przez Gminę
Kłaj.

Bo nie chodzi o to, by się ścigać, ale by
wspólnie spędzić wolny czas…
25 maja 2019 r. rowerzyści z Gminy Kłaj ruszyli w trasę do Dobczyc by
tam uczestniczyć w XVIII Małopolskim Gwiaździstym Rodzinnym Zlocie
Rowerowym „Rowerem po zdrowie”. Najmłodsza uczestniczka zlotu rowerowego - Ania miała dwa latka, a najwcześniej urodzony 73 lata.
W tym roku Dobczyce były gospodarzem Zlotu. Oficjalnego otwarcia dokonali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek
Tytko, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz Koordynator
Zlotu Karol Oleksy. Na miejscu, na uczestników czekał gorący posiłek
oraz konkurencje sprawnościowe i rekreacyjno-sportowe, zarówno indywidualne, jak i zespołowe, w których oczywiście królowała Gmina Kłaj. Nie

W dniach 24.05 do 26.05 rolkarze naszej gminy wyjechali na trening
do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie mieli możliwość korzystania z profesjonalnych torów do jazdy szybkiej.

było konkurencji, w której by nie uczestniczyli, medale wręczano naszym
uczestnikom jeden za drugim.
Gmina Kłaj dostała:

Po dotarciu do Tomaszowa w godzinach popołudniowych odbył się
pierwszy trening. Polegał on na zapoznaniu się z takim obiektem i jego wymaganiami. Największą trudnością było opanowanie prawidłowej jazdy
na pochyłościach toru.

I miejsce jako najliczniejsza grupa,

W następnym dniu o godzinie 9.00, po rozgrzewce rozpoczęliśmy
zaawansowany trening z miejscowymi klubami, aby przygotować się
do rywalizacji w startach wyższej rangi. Po porannym bardzo intensywnym
treningu pojechaliśmy do Zamościa. Tam zwiedziliśmy część murów obronnych, rynek z zabytkowymi kamienicami oraz ratusz.

Szereg medali indywidualnych i grupowych zdobyli rowerzyści z naszej

Po obiedzie i odpoczynku, popołudnie spędziliśmy na torze wrotkarskim
aby jeszcze raz doskonalić starty, jazdę w grupie, biegi na punkty oraz sztafety. Ten dzień zakończyliśmy wspólnym grillem.

do mieszkańca Targowiska.

W trzecim dniu tj. w niedzielę rano na torze organizowane były zawody:
2-edycja GP o Puchar Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. Na starcie
pojawili się zawodnicy z wielu polskich klubów. Wszyscy nasi uczestnicy
zgrupowania wystartowali by sprawdzić praktycznie zdobyte umiejętności. Podczas zawodów rywalizacja odbywała się w biegach indywidualnych
i grupowych oraz wieloboju. Nasi zawodnicy zajęli miejsca na podium
w kilku konkurencjach indywidualnych oraz zdobyli punkty w wieloboju.

strony dystans ponad 50 kilometrów. Malownicze tereny dostarczyły wspa-

Wyjazd treningowy na tor do jazdy szybkiej i tor uliczny pozwolił naszym zawodnikom na treningi na obiektach, których w naszej gminie
i najbliższej okolicy nie ma. Ponadto umożliwił zapoznanie się z warunkami panującymi na torze, pozwolił na zmniejszenie stresu i lepsze przygotowanie się do startów oraz wyrównał szanse na osiągnięcie lepszych
wyników sportowych.

I miejsce w przeciąganiu liny w kategorii powyżej 16 lat
II miejsce w przeciąganiu liny w kategorii poniżej 16 lat.

Gminy w konkurencjach sprawnościowych.
Podsumowaniem zawodów było losowanie rowerów dla uczestników Zlotu. Jeden z rowerów, będący nagrodą od Wójta Gminy Kłaj, powędrował

Wesoła i bardzo zdyscyplinowana grupa Zlotu Rowerowego bezpiecznie
i w dobrych nastrojach wróciła do Kłaja skąd wyruszyli, pokonując w obie
niałych przeżyć turystycznych.
Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem trasy przejazdu uczestników czuwał Remigiusz Laskowicz i Krzysztof Balik.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za chęć udziału w inicjatywie
gminnej, wytrwałość oraz za wspaniałą atmosferę i uśmiech na twarzy
podczas całego przejazdu.
Małgorzata Balik

Renata i Henryk Olszowski
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SPORT
Do biegu gotowi…
Bieg Rodzinny to sportowe święto całej gminy. Impreza dedykowana jest nie tylko zaawansowanym biegaczom i rolkarzom, ale każdemu kto nie
boi się aktywności fizycznej i rywalizacji. Aby dobrze się bawić i zdobywać za to fantastyczne nagrody wystarczą chęci i para wygodnych butów lub
rolki. Dziewiąta edycja Biegu Rodzinnego odbyła się 9 czerwca w Puszczy Niepołomickiej tradycyjnie dzięki jego pomysłodawcy - Wójtów Gminy
Kłaj, Renacie Olszowskiej oraz Krakowskiemu Klubowi Sportów Wrotkarskich. Przed rozpoczęciem gminnej imprezy, na linii startu stanęli zawodnicy
KKSW oraz Klubu Optima rywalizując w zawodach pn. Puchar Małopolski we wrotkarstwie szybkim. Zawodnicy obu klubów to już niemal mistrzowie. Dowodem na to jest zawodniczka KKSW – Małgorzata Musiejowska, która na Torowych Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Lubelskim na 3 tyś
metrów przyjechała 6, a z punktacji skończyła na 8 miejscu. Małgosiu oby tak dalej!
W Biegu Rodzinnym zawodnicy ścigali się zarówno biegając jak i jeżdżąc na rolkach w sześciu kategoriach wiekowych. Niezmiennie, od lat najwięcej emocji budził bieg przedszkolaków oraz rodziców z wózkami. Po zakończonej części sportowej i krótkiej przerwie na zregenerowanie sił przyszła pora na najprzyjemniejszy punkt programu - wręczeniem nagród, medali oraz gratulacje. Dekoracji tych którzy dzięki swojej zwinności stanęli na podium dokonał
Wójt Zbigniew Strączek oraz Radny Krzysztof Balik.
Impreza odbyła się dzięki wielkim sercom sponsorów, którymi w tym roku byli:
• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
• Delikatesy Centrum w Kłaju
• Paweł Majerski „Majer” Usługi Budowlane
• Jerzy Siemdaj, Firma Produkcyjno Transportowa „Siemdaj”
• Mateusz Jastrzębski „Jamat” Przewierty
• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kłaju
• Daniel Manowita „Dan Stone”
• Piotr Kościółek Usługi Budowalne
• Kruszgeo S.A.
• Grażyna Strączek, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie
• Anonimowy darczyńca
• Marek Dylowicz, Firma „Trans Las”
• Andrzej Jeż, Spółka Wodna
• Olatex International Masłów
• Marek Leśniowski Kręgielnia „Stacja Kłaj”
• Maciej Laskowicz „Linkart”
• Michał Sikora, F.H.U. „Jax” Wieliczka
• Stanisław Hytroś Blacharstwo - Lakiernictwo Pojazdowe
Serdeczne podziękowania płyną nie tylko do hojnych darczyńców, ale również do osób bez których pomocy impreza nie doszłaby do skutku. Dziękujemy
Pani Renacie i Panu Henrykowi Olszowskim za niebywałe zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Podziękowania należą się „imprezowym
papużkom”, którzy ciepłym słowem zagrzewali zawodników: Pani Renacie Olszowskiej i Panu Krzysztofowi Balikowi. Za pomoc i wsparcie dziękujemy
również niezawodnym strażakom z OSP Kłaj i ratownikom medycznym z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.
Oliwia Bieda
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