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Rekrutacja do niepublicznego żłobka 
„Wesołe Skowronki”

Z dniem 6 lipca podczas „Pikniku u Wójta” Stowarzyszenie „Życz-
liwa Dłoń” ogłosiło oficjalnie rekrutację do Niepublicznego Żłob-
ka „Wesołe Skowronki”, który powstaje w  Kłaju pod adresem 32-015 
Kłaj 805 (dawny sklep elektryczny „Amper”). Promocja działania wią-
zała się bezpośrednio z organizowaną podczas pikniku loterią fantową 
na rzecz wsparcia tworzonego żłobka. 

Pragniemy serdecznie podziękować Włodarzowi naszej Gminy za moż-
liwość uczestniczenia i promowania podczas pikniku naszej inicjatywy. 
Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania loterii i innych form wsparcia tj: Zakład Produkcyjno-Usługowy 
Siemdaj-Jakub Wojas, Szachownica - Gmina Kłaj, Sala Zabaw PodobaMisie 
z Niepołomic, Sklep spożywczy Lewiatan, PT INVEST S.C – klimatyza-
cja wentylacja, Urząd Gminy Kłaj oraz osoby prywatne. 

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żłobek „Wesołe Skowronki” 
to pełna nazwa instytucji, którą tworzymy w ramach Resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019. Początkowo w żłobku utworzone zostanie 16 miejsc dla  dzieci od 
5 m-ca do 3 roku życia. Założenia pozwolą stworzyć możliwość powie-
rzenia opieki nad dziećmi wykwalifikowanym opiekunom, a tym samym 
umożliwią rodzicom szybki powrót do pracy. Planowany termin rozpo-
częcia działalności żłobka to wrzesień - październik br. wszystko uzależ-
nione jest od realizacji prac związanych z trwającym obecnie remontem 
oraz adaptacją pomieszczeń. 

Miesięczny koszt utrzymania dziecka (bez wyżywienia) to kwota 1.020,00 zł. 
Stowarzyszenie powzięło starania, aby rodzice dzieci uczęszczających 
do żłobka mogli skorzystać ze zniżek w płatnościach w ramach Resortowe-
go Programu „MALUCH+” (obecnie do końca roku jest to kwota 100,00 zł 
zniżki na dziecko). Ponadto Stowarzyszenie złożyło do Gminy Kłaj wniosek 
o dotację celową na dzieci objęte opieką w żłobku. Wszystko po to, aby 
uatrakcyjnić ofertę dla rodziców. 

Mamo, Tato jeżeli chcesz, aby Twoja pociecha uczęszczała do żłob-
ka „Wesołe Skowronki” to:

Zapisy trwają (rekrutacja ciągła) Dokumenty rekrutacyjne należy 
składać:

- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” 32-015 Kłaj 805, 

- pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żło-
bek „ Wesołe Skowronki” 32-015 Kłaj 805,

- pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie skanów dokumentów na ad-
res: zlobek@zyczliwadlon.nazwa.pl

W każdej sprawie dotyczącej procesu rekrutacji proszę kontaktować się 
pod numerem telefonu: 

781-334-633

Wzory dokumentów  związane z zapisaniem dziecka są umieszczone 
na stronie internetowej: www.zyczliwadlon.org

Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, informujemy, że od 
1 lipca 2019 roku nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Kłaju.

W poniedziałki Urząd czynny jest od godziny 8:00 do godz. 17.00, co tym 
samym ułatwi możliwość załatwiania spraw przede wszystkim osobom 
pracującym.

• Poniedziałek - 8:00 -17:00

• Wtorek - 7:00 - 15:00

• Środa -  7:00 - 15:00

• Czwartek - 7:00 - 15:00

• Piątek - 7:00 - 14:00

Jednocześnie informujemy, że czwartek w Urzędzie Stanu Cywilnego jest 
dniem wewnętrznym, bez przyjmowania stron.

Jesienne nabory wniosków w LGD 
Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą 
w Wieliczce planuje zorganizować w bieżącym roku kolejne nabory 
wniosków. Będą one dotyczyły podejmowania działalności gospodar-
czej oraz podejmowania działalności gospodarczej w agroturystyce, 
a także na operacje inne w zakresie rozwoju infrastruktury.

Dokładne terminy i daty zostaną podane do publicznej wiadomości ze 
stosownym wyprzedzeniem. Prosimy szukać informacji m.in. na plaka-
tach, stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na profilu LGD 
na portalu Facebook. 

Obszar objęty wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice 
oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.

Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane 
na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz wywieszone 
w biurze LGD na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95.

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

Zmianie ulegają wszystkie 
druki podatkowe

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kłaj informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają 

wszystkie druki podatkowe składane przez podatników w przypad-

ku nabycia, zbycia lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. 

Dotychczas obowiązujące: Informacja w sprawie podatku od nierucho-

mości, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja w sprawie 

podatku rolnego, Deklaracja na podatek rolny, Informacja w sprawie po-

datku leśnego, Deklaracja na podatek leśny (które dotychczas uchwalała  

Rada Gminy Kłaj), zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, 

które obowiązywać będą w każdej gminie. Powyższe zmiany zostają 

wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz de-

klaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019r.)

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzo-
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rów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 

z dnia 14.06.2019 r.)

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 

z dnia 17.06.2019 r.)

Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłaj 

www.klaj.pl w zakładce druki do pobrania (ważne od 01.07.2019).

Powyższe przepisy obowiązują podatników, dla których obowiązek podat-

kowy powstał po 1 lipca 2019 r. W przypadku gdy obowiązek podatkowy 

powstał przed tym terminem, albo podatnik dokonuje korekty uprzed-

nio złożonej Informacji lub Deklaracji, nadal obowiązują dotychczasowe 

druki wynikające z Uchwał Rady Gminy Kłaj.

Jednocześnie nowe formularze informacji oraz deklaracji podatkowych, 

a także deklaracja na podatek od środków transportowych mogą być 

przesyłane drogą elektroniczną z wykorzystaniem elektronicznej plat-

formy usług administracji publicznej ePUAP i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wybór formy złożenia informacji, deklaracji (papierowa, elektroniczna) 

należy do podatnika.

„Lud Nadrabski” w reprincie

Zawiadamiamy o ukazaniu się przedruku dzieła Jana Świętka „Lud 
Nadrabski od Gdowa po Bochnię” drukowanego przez Akademię Umie-
jętności w Krakowie w 1893 r.

Jan Świętek urodził się w Targowisku. 
Znał z autopsji tutejszy język, środo-
wisko. Opracował dzieło z dziedziny 
etnografii. Opisał miejscowe zwyczaje, 
obyczaje, zajęcia gospodarskie, warun-
ki mieszkaniowe, pożywienie. Zanotował 
także zbiór pieśni, gadek, wierzeń krążą-
cych wśród tutejszego ludu. Przedstawił 
nawet leczenie chorób - oczywiście 
ziołami, a także zaklęciami.

Dzieło było wydane 130 lat temu w ma-
łym nakładzie. W oryginale ukazuję się 
tylko na aukcjach antykwarystycznych i to niezwykle rzadko. Podejmowane 
starania reprintu w naszych, polskich drukarniach nie przyniosły efektów.

I tu niespodzianka. „Lud Nadrabski” ukazuje się w wydaniu fototypicznym 
w Londynie w serii BRITISH LIBRARY - HISTORY OF EUROPE. Dzieło jest 
starannie wydane (liczy 728 stron), jest aktualnie dostępne w cenie 160 
zł. Zamówienia na sprowadzenie dzieła można zgłosić telefonicznie na nr 
(12) 284 10 56.

Anna Wójtowicz

Apel do Mieszkańców Gminy - 
obowiązek wykaszania traw 

i usuwania chwastów

Wójt Gminy Kłaj przypomina o obowiązku wykaszania traw, niszcze-

nia chwastów i Barszczu Sosnowskiego (haracleum Sosnowski) na swoich 

nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona, 

co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym - od wiosny do wcze-

snej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie 

wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2017r.poz.1161). 

Zachwaszczone grunty stanowią zagro-

żenie dla upraw rolnych, ogrodniczych 

oraz stwarzają niebezpieczeństwo po-

żarowe dla najbliżej położonych zabu-

dowań i terenów leśnych. Zaniedbane 

i nieskoszone działki wpływają nega-

tywnie na estetyczny wygląd terenu na-

szej gminy oraz stają się sprzyjającym 

siedliskiem dla bytowania i intensyw-

nego rozmnażania różnych szkodni-

ków i gryzoni, a także stwarzają duże 

utrudnienia w użytkowaniu i pielę-

gnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Samosiewy dodatko-

wo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem 

składowania odpadów.

Zasłużony dla Gminy Kłaj 

Nie sposób w skrócie opisać zasługi wielkiego społecznika, człowie-

ka o wielkim sercu Pana Stanisława Paluszaka. 

W dniu 6 lipca podczas imprezy plenerowej „Piknik u Wójta” Pan Stani-

sław Paluszak uhonorowany został odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy 

Kłaj”.  Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kłaj” jest wyrazem najwyższe-

go wyróżnienia i uznania Rady Gminy oraz jej gospodarza. Wyróżnienie 

to jest nadawane osobom za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy na za-

sadach określonych uchwałą Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. 

To szczególne wyróżnienie zostało nadane panu Stanisławowi Palusza-

kowi w dniu 19 czerwca 2019 r. poprzez komisję doraźną do spraw nada-
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Bezpieczniej w drodze do szkoły

Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych 

na realizację inwestycji drogowej 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”. Wysokość dofinansowania ze 

środków FDS na zadanie gminne wyno-

si 1.506.332,00 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oraz budowa w miejscowości Kłaj 

drogi gminnej przy Szkole Podstawowej wraz z oświetleniem, oznakowa-

niem pionowym i poziomym, wykonaniem chodnika po jednej stronie 

drogi oraz wykonaniem zatoki parkingowej i parkingu.

Nowa droga będzie miała 480 m długości, rozpocznie swoją trasę od 

drogi przy kościele w Kłaju (ul. Kościelna), w stronę Szkoły Podstawowej, 

następnie droga skręci w prawo i połączy się z drogą powiatową (ul. Koło-

dziejczyka) - to kolejne 280 m drogi, które zostanie rozbudowane. 

- To bardzo ważna dla nas inwestycja. Droga umożliwi rozwój społeczno-

-gospodarczy oraz wzrost, jakości życia mieszkańców.  Poprawi się dojazd 

do szkoły, boiska sportowego, sklepów i miejsc zamieszkania mieszkańców. 

Zachowanie sieci dróg lokalnych we właściwym stanie zapewnia bezpie-

czeństwo korzystającym z niej mieszkańcom, a to zawsze było, jest i będzie 

dla mnie bardzo ważne. - podsumował Wójt - Zbigniew Strączek.

Wartość całego projektu skalkulowano na kwotę ponad 2mln zł. Zakończe-

nie inwestycji planowane jest na grudzień br.

Małgorzata Balik

80 rocznica II-giej Wojny Światowej – 
atak na Wieluń

Mąż mój Marian urodził się w Wieluniu. O godzinie 4:40 1.09.1939 
roku Niemcy dokonały nalotu na śpiące miasto Wieluń. Teścio-
wa z dzieckiem 3 tygodniowym i 2 letnią starszą od męża siostrą zro-
biła to co wszyscy mieszkańcy Wielunia - zaczęła uciekać z miasta. Małe 
dziecko dostało czyraków na całym ciele. Kąpała Go w stawie i z rozpa-
czy chciała to dziecko utopić, bo opadała  z sił ze zmęczenia i głodu. Nie 
pozwoliły na to kobiety, które się nimi zaopiekowały. Właściciel furman-
ki zabrał ją na furmankę bezsilną.  Ucieczka trwała 10 dni, pod strachem 
lecących bomb z samolotów. 

Uciekający wrócili do Wielunia, który w 70% był spalony. Teściowa na miej-
scu swojego domu zobaczyła lej po bombie, a z ucieczki wróciła siwa ze 
strachu. Straciła dom, na który pracowali we Francji w Kalle i sprzeda-
li gospodarstwo, które teść otrzymał w Tuliszkowie. Miejsce do mieszka-
nia znalazła w domku gospodarczym w parafii ewangelickiej. Po powrocie 
z wojny w zamian za mieszkanie teść pełnił w parafii ewangelickiej funkcję 
kościelnego.

Kiedy byłam w Wieluniu 1 września teściowa oprowadzała mnie po mieście 
i opowiadała tragedie wojny. 

Pierwsze bomby spadły na szpital, kościoły i synagogi. W parku był staw, 
a obok szpital. C chorzy którzy nie zginęli od bomb to Niemcy topili ich 
w tym stawie. Ulica, która prowadziła do cmentarza, była wyłożona stertą 
trupów Polaków i Niemców. 

Z programu Roberta Gonery na temat pierwszych dni wojny w Wielu-
niu wiem, że jeden z kościołów nie został zbombardowany i Niemcy wpro-
wadzili tam Żydów, którzy byli zrzucani z 10 m wysokości i w ten sposób 
zabijani.  

Ludzie uciekający z Wielunia na ulicy spotkali rodzącą kobietę, która prosi-
ła o pomoc. Pomocy tej jednak nikt jej nie udzielił. Ludzie starzy, którzy żyją 
opowiadali te przeżycia i płakali. 

Stefania Motecka 

Ci, którzy wojnę przeżyli 

nia tytułu w składzie aktualnych Radnych Kłaja: Ewy Puścizny, Lidii Fortuny, 

Małgorzaty Wróbel, Krzysztofa Balika oraz Jerzego Czubaka. 

Akt nadania, odznaczenie oraz statuetkę Zasłużonemu wręczyli Wójt Gmi-

ny Kłaj - Zbigniew Strączek oraz Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester 

Skoczek.

Pan Stanisław jest osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w działalność 

na rzecz całej społeczności lokalnej. Jest inicjatorem działań, mających 

na celu poprawę życia mieszkańców naszej Gminy. 

Pan Stanisław Paluszak jest osobą, która jest urodzonym społecznikiem: 

- Radny Kłaja 6 kadencji:  w latach 1990-2002 oraz 2006-2018,

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ekorozwoju, Praworządności i Gospo-

darki Mieniem Komunalnym; Przewodniczący Komitetu Wodociągowego,

- Wieloletni członek Rady Parafialnej w Kłaju,

- Jeden z inicjatorów budowy Kaplicy Cmentarnej oraz nowego cmenta-

rza parafialnego,

- Wieloletni członek Gminnego Chóru „Gaudium”.

Oliwia Bieda 
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Nowa karetka dla Gminy Kłaj i Niepołomice 

9 lipca, Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach wyposażona została o nową karetkę. 

Nowy samochód marki Mercedes Benz Sprinter 319 ma służyć mieszkańcom gminy Kłaj oraz Niepołomice jako ambulans sanitarny typu C. Pojazd jest 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt do transportu oraz udzielenia pomocy pacjentom. 

Karetka zakupiona została z budżetów gmin: Kłaj oraz Niepołomice, gdzie nasi sąsiedzi ponieśli 2/3 kosztów, a nasza gmina 1/3 całości kosztów. 

Nowy pojazd poświęcił Proboszcz Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Niepołomicach-Jazach - Ksiądz Proboszcz Edward Bąbol.

Najstarsza z dotychczas służących karetek zostanie sprzedana, a dzięki nowemu zakupowi w niepołomickiej Stacji Pogotowia Ratunkowego liczba samo-
chodów ratunkowych się nie zmieni. 

Oliwia Bieda 
Fot. Justyna Musiał

Niemały powód do radości Strażaków z Brzezia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu otrzymała nowy, długo wyczekiwany samochód pożarniczy. Zastąpił on starszy, już wysłużony podczas niesie-
nia pomocy i ratunku pojazd.

Samochód wyposażony jest m.in. w agregat wysokociśnieniowy AWP 50/40 zbiornik 300l, linia szybkiego natarcia 40 m, zwijadło ręczne aluminiowe, 
prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody, maszt pneumatyczno-elektryczny o mocy 2000 W sterowany ręcznie, wciągarka elektryczna o sile 
uciągu 3500 kg i mocy silnika 5,5 KM.

Samochód pożarniczy sfinansowany został z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu Bezpieczna Małopolska oraz z budże-
tu Gminy Kłaj.

Łączny koszt to 209 tysięcy złotych.

Kluczyki do wozu strażackiego Prezesowi OSP Brzezie – Arturowi Ordykowi oficjalnie przekazał gospodarz Gminy – Zbigniew Strączek podczas obcho-
dów 100-lecia tamtejszej jednostki. 

Oliwia Bieda
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Szesnasta Lekcja Historii z Wolnymi
„Poznaj swój kraj – Poznań i okolica – kolebka państwowości polskiej”

Realizacja zadania „Poznaj swój kraj – Poznań i okolica – kolebka państwowości polskiej” jest kontynuacją wcześniejszego zada-
nia podjętego w 2016 r., które było realizowane przez nas na tych terenach w 1050 rocznica przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku rzym-
skim przez Mieszka I. To poprzednie zadanie pod nazwą Historia i Kultura wczoraj i dziś – „Szlakiem Piastowskim” pozwoliło nam 
wyruszyć na ziemię państwa Gnieźnieńskiego w okolice: Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Biskupina, Strzelna, Trzemeśna i Kruszwicy 
( obecnie tereny te znajdują się w obszarze pogranicza województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), aby zapoznać się 
z historią i kulturą odległych czasów średniowiecza z początków państwa polskiego. Jednakże nie sposób w kilka dni zapoznać się ze 
wszystkimi zabytkami kultury, architektury i miejscami pamięci narodowej, jakie na tych terenach przez wieki powstały lub zostały 
zgromadzone. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy kontynuować poznawanie tych ziem jej zabytków a zrazem naszej bogatej 
historii z okresu działalności gospodarczej, ekonomicznej pierwszych Piastów, jak również z późniejszą historią tych ziem, nawią-
zując jednocześnie do czasów współczesnych. Realizacja tego zadania ma skłonić uczestników do przemyśleń, refleksji i zadumy 
nad świadectwem IX-X wiecznej i najnowszej historii Polski a dodatkowo ma służyć upowszechnianiu rekreacji i turystyki wśród 
mieszkańców Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego. 

W tym celu 23 maja 2019 r. o godz. 5.00 ruszamy szlakiem: Kłaj – Kórnik – Poznań – Winna Góra – Giecz – Swarzędz –  Rogalin, aby zapoznać 
się „z kulturą i historią wczoraj i dziś” ziemi Wielkopolskiej i jej wielkiego syna – Jana Henryka Dąbrowskiego oraz współczesnymi kierun-
kami rozwoju tego regionu.

W pierwszym dniu naszej wyprawy - 23 maja, nasz autokar po 9 godzinnej podróży podjeżdża do Kórnika - miasta szlacheckie-
go lokowanego w 1458 roku, obecnie siedziba gminy miejsko - wiejskiej. Naszym celem jest zwiedzenie zamku - muzeum i Arboretum 
Działyńskich. W 1676 r. majątek kórnicki został kupiony przez Działyńskich, którzy władali nim przez dwa stulecia. W tym okresie nastąpił 
rozkwit rezydencji, miasta oraz okolicznych wiosek. Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka znacznie rozbudowała rezydencję, a także 
unowocześniła miasto sprowadzając do niego nowych mieszkańców, kupców i rzemieślników, którym nadała liczne przywileje. 

Od 1793 r. Wielkopolska należała do zaboru pruskiego jako prowincja o nazwie Prysy Południowe. Mieszkańcy Kórnika walczyli w po-
wstaniach wielkopolskich w latach 1794 i 1806. W okresie zaboru właścicielem dóbr kórnickich był Tytus Działyński, który przebudował 
zamek, unowocześnił folwarki, utworzył bibliotekę oraz Arboretum Kórnickie. Dla obrony nazwy przed zniemczeniem oficjalnie zmienił 
ją na Kórnik. Za swoją działalność powstańczą i postawę patriotyczną zmuszony został do emigracji, a jego majątek został skonfiskowany. 
Jednak po wygranym procesie dobra wróciły w ręce Działyńskich, a Tytus Działyński zajął się działalnością wydawniczą. 

Następnym właścicielem Kórnika był Jan Kanty Działyński, który zebrał największą kolekcję drzew i krzewów w całej Polsce. Powiększył 
również zbiory biblioteczne, a także wspierał działania patriotyczne. Pod koniec XIX wieku majątek przejął ostatni właściciel Kórnika - 
Władysław Zamoyski, który w 1924 roku przekazał narodowi bibliotekę oraz zbiór pamiątek narodowych i dzieł sztuki,.. 

Po zwiedzeniu zamku, powozowni oraz arboretum i po całodziennych trudach podróży udajemy się do hotelu „Wielkopolanka” w Pętkowie 
koło Środy Wielkopolskiej na zasłużony odpoczynek. 

W drugim dniu realizacji naszego zadania 24.05 (piątek) udajemy się do Poznania gdzie zwiedzamy: 

1. Bazylikę archikatedralną św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, gdzie znajduje się miejsce pochówku pierwszych 
władców Polski oraz domniemane miejsce chrztu Polski (najstarsza w Polsce katedra ustanowiona w 968 r.). Następnie udajemy się pod 
kolegiatę NMP z 1448 r. na Ostrowie Tumskim, gdzie pod kościołem znajdują się pozostałości kaplicy z 965 r.; prawdopodobnie pierwsze 
miejsce, gdzie po przyjęciu przez Polskę chrztu odprawiane były liturgie. 

2. Z Ostrowa Tumskiego udajemy się na Starówkę, zwiedzamy: rynek, ratusz ze słynnymi poznańskimi koziołkami, stare miasto, Bibliotekę 
Raczyńskich, Zamek Królewski z 2 poł. XII wieku na wzgórzu Przemysła barokowy kościół ojców Franciszkanów, a następnie „Palmiarnię 
Poznańską” z 1910 r. w parku Wilsona o pow. 4.600 m². W 12 pawilonach prezentowanych jest ok. 1.100 gat. roślin, a w akwarium 170 gat. 
ryb oraz około 50 gat. roślin wodnych (największe w Polsce i jedno z największych w Europie sztucznych zbiorowisk roślinności tropikalnej). 
Pod wieczór zasiadamy na starym mieście w ogródkach gastronomicznych by zasmakować kawy i tradycyjnych rogali świętomarcińskich. 
Po dwu godzinnym relaksie udajemy się do miejsca zakwaterowania w urokliwym hoteliku w Pętkowie.

W trzecim dniu 25 maja (sobota) o godzinie 8 udajemy się do Winnej Góry, gdzie znajduje się Pałac Jana Henryka Dąbrowskiego nasze-
go bohatera i patrioty, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Jan Henryk Dąbrowski urodził się 2 sierpnia 1755 r. w Pierzchowcu niewielkiej 
miejscowości niedaleko Kłaja jednak osiadł w Winnej Górze gdzie otrzymał od Napoleona za zasługi na polu walki Pałac wraz z majątkiem. 
Po zwiedzeniu Pałacu Muzeum im. J.H. Dąbrowskiego i jego grobowca, który znajduje się w miejscowym kościele ruszamy do Giecza. 
Tu zwiedzamy Grodziszczko z IX w. – gród obronny na planie pięciokąta o pow. ok. 3,6 ha (wewnątrz obwałowań 1,6 ha), wały mają 
u podstawy ok. 30 m, wys. do 9 m; jest to domniemane miejsce rodowej siedziby dynastii Piastów, z której pochodził pierwszy znany 
z imienia władca Polski – Mieszko I (najstarszy gród piastowski w Polsce), 

Następnie kierujemy się do Swarzędza by zwiedzić Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego z 1963 r. Skansen 
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w Swarzędzu, to unikatowy w skali europejskiej zbiór uli, największy w Polsce i w Europie (ok. 230 obiektów, w tym 600-letnia barć wiślana). 
Po zapoznaniu się z historią pszczelarstwa i rzemiosłem bartników zwiedzamy skansen z ulami.

Po południu docieramy do Rogalina by zwiedzić Pałac Raczyńskich i wspaniały rokokowy park ze słynnymi rogalińskimi dębami. 
Rogalińską rezydencję zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako rodową siedzibę Kazimierza Raczyńskiego, pisarza koronnego, 
późniejszego starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Na początku XIX wieku wnuk Kazimierza, Edward Raczyński wzniósł na wschodnim krańcu rezydencji,  kościół - mauzoleum i założył park 
krajobrazowy. Pod koniec XIX wieku Edward Aleksander Raczyński i jego żona Róża z Potockich przeprowadzili szeroko zakrojony remont 
pałacu. W jego wyniku między innymi dawna reprezentacyjna sala jadalna została przekształcona w neobarokową bibliotekę, wypełnioną 
wydawnictwami o sztuce. W 1991 roku ostatni męski potomek rodu, prezydent RP na Uchodźstwie, Edward Bernard Raczyński utworzył 
Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, której przekazał zbiory malarstwa z galerii i inne dzieła sztuki pochodzą-
ce z pałacu oraz prawa własności do zespołu pałacowego.

Pełni wrażeń - po całym dniu zwiedzania, zmęczeni, ale wzbogaceni o wiedzę, którą przekazywali nam przewodnicy – wracamy w rodzinne 
strony. Może za rok spotkamy się znów przy realizacji następnego zadania z dziedziny kultury poświęconemu kultywowaniu polskich 
miejsc pamięci narodowej.

Powyższe zadanie pod nazwą „Poznaj swój kraj – Poznań 
i okolica – kolebka państwowości polskiej” zrealizowane zosta-
ło z wykorzystaniem środków własnych TS Wolni Kłaj oraz przy 
wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego, Urzędu Gminy Kłaj 
oraz wpłat własnych beneficjentów.

Jerzy Czubak
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„W Tatry, w Tatry miły bracie” 

Co łączy Zakopane z Brzeziem? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, mieszkańcy Gruszek, Podlasu i Brzezia wybrali się do Zakopanego. Moż-
liwe było to dzięki dofinansowaniu przez Gminę Kłaj kolejnego już projektu „śladami wielkich Polaków”.

Tym razem poszukiwano śladów Franciszka Mączyńskiego, który zaprojektował wiele obiektów, w tym kościół Świętego Krzyża w Krakowie, kościół Prze-
mienienia Pańskiego w Brzeziu i budynek muzeum tatrzańskie im Dra Tytusa Chałubińskiego. Wędrówka śladami wielkich Polaków ma na celu głębsze 
poznanie ich życiorysu przez powrót do źródeł - czyli do miejsca urodzenia lub miejsca, które odegrało w ich życiu najważniejszą rolę. Stąd pomysł 
wyjazdu do Zakopanego, które odegrało dużą rolę w historii Polski. Uczestnicy wyjazdu poczuli ducha historii zwiedzając Muzeum Tatrzańskie, związane 
z osobą Franciszka Mączyńskiego, który również przyczynił się do powstania kościoła w Brzeziu oraz wiele innych obiektów sakralnych i kulturalnych 
w Polsce. Dodatkowo w muzeum zobaczyliśmy znajdujące się tam wystawy: historyczną, etnograficzna, przyrodniczą, ukazujące historię regionu oraz bo-
gactwo kultury i przyrody Tatr i Podhala. Każdy z zaciekawieniem patrzył na tradycyjne przedmioty codziennego użytku. Żaden szczyt nie został zdobyty, 
ponieważ popołudniu zaczął padać deszcz, jednak oscypek na zatłoczonych Krupówkach został zjedzony. Oczywiście nasza pani sołtys Monika Gaj 
zadbała by każdy miał co pić i jeść w czasie naszego wyjazdu. Również długa droga minęła w miłym rozśpiewanym towarzystwie.

Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

Inwałd integracyjnie

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj zorganizowało 25 czerwca wyjazd 
integracyjny połączony z plenerem artystycznym dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu oraz dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Kłaj.

W tym roku już po raz kolejny wybraliśmy się na integracyjny wyjazd artystyczny się do Parku Miniatur w Inwałdzie, podziwialiśmy najważniejsze 
zabytki świata oraz przenieśliśmy się w okres średniowiecza w Starej WAROWNI. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć jak wyglądało życie na zamku. 
Duże wrażenie zrobiła na nas komnata damy. Każdy mógł wykonać własnoręcznie świeczkę i wziąć udział w żywej lekcji historii. Czas wolny spędziliśmy 
w Parku Rozrywki.

Nasz wyjazd zakończył się smacznym obiadem w restauracji oraz plenerem artystycznym, na którym mogliśmy przelać swoje wrażenia artystyczne 
na kartkę papieru, płótno czy szkło. Wystawę z wykonanymi pracami można było oglądać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu podczas 
wernisażu w dniu 26.06 - 3.07.2019 r.

Autor i fot. Danuta Krawczyk
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Szkoła w Brzeziu na wysokich 
obrotach

Szkoła w Brzeziu nawet w wakacje nie ma przerwy, po remoncie łazienek 
przyszedł czas na nowe schody. By nasze dzieci bezpiecznie wchodziły 
do budynku, trzeba było usunąć stare płytki i założyć bezpoślizgowe 
stopnie. Koszt był duży jednak dzięki rodzicom i sponsorom zadanie 
wykonano.

Potrzebne środki zebrano przy organizacji pikniku rodzinnego na rozpoczę-
cie wakacji. Rok szkolny zakończono  wśród radosnej zabawy. Nikt nie miał 
czasu na nudę, ponieważ dzieci kąpały się w basenie  z  piłeczkami, skakały 
na trampolinach, każdy znalazł zabawę dla siebie. Niesamowite wrażenie 
zrobiły przedszkolaki pokazujące na scenie swoje umiejętności taneczne, 
jak również występny uczniów starszych klas z okazji dnia taty i mamy. 
Najwięcej emocji wzbudził mecz piłki siatkowej i konkurencje rodzinne. 
Ten piękny i jakże potrzebny piknik rodzinny zorganizowała Rada Rodzi-
ców wspólnie z rodzicami, oraz przy wsparciu wielu sponsorów na czele 
z Gminą Kłaj. Głównym inicjatorem i motorem napędowym była przewod-
nicząca rady rodziców Monika Gaj wspólnie z Małgorzatą Woźniak. Ogrom-
ny wysiłek przy organizacji zaowocował doskonałą zabawą i radością 
dzieci, co było głównym celem.

Rada Rodziców z Brzezia

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

Mateusz Jastrzębski  Firma „JAMAT” 
UKS Smyk – Gmina Kłaj
Zdzisław Włodek – Firma „HADES”
Justyna i Rafał Filipowscy - Kebab „RAFFI”
Bank Spółdzielczy – Kłaj 
Małgorzata i Wojciech Kościółek
Lucyna i Jacek Kukiełka
Michał Drobniak - Firma „DROB-BUD”
UKS Rokicie Szczytniki
Magdalena i Marcin Stoczyńscy
Kebab „FRYKAS”- Szarów
Teresa Pawelec
Mateusz Pawelec
Delikatesy Centrum – Kłaj
Radny Andrzej Kuczko 

Radna Jadwiga Skoczek
Paweł Chochół – stacja paliw „ORLEN” – Brzezie
Adam Dziadur – sklep „GROSZEK” – Brzezie 
Beata i Józef Szlachta 
Sołtys Krystyna Wyporek 
Monika i Grzegorz Wolak 
Radny Zdzisław Prochwicz 
„Galwanotechnika” – Gruszki
Radny Marcin Kowalczyk
Anna i Łukasz Pawelec
Monika i Stanisław Dzierżbińscy 
Agnieszka i Rafał Walaszek 
Beat Wnęk - Zakład Fryzjerski – Brzezie 
Danuta Grzesik 
Monika Jachymek-Pacześ  - Dąbrowa 
Daniel Rajca – Event Serwis 
Łukasz Wdaniec – Lodowa Manufaktura

Wielkie Serca w szkole w Brzeziu 

Jest wiele akcji charytatywnych. Najczęściej raz w roku wrzucamy 
do puszki drobne, nie zastanawiając się nawet do kogo trafią. 

Róża Marzec, pierwszoklasistka szkoły w Brzeziu im. bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki w Gminie Kłaj, usłyszała rozmowę mamy o imienniczce, 
która potrzebuje pomocy, ponieważ jest ciężko chora. Na drugi dzień 
w szkole powiedziała o tym wychowawczyni pani Gertrudzie Rusak, 
koleżankom i zaczęły zbierać pieniądze aby pomóc. Jedni wrzucali grosze 
inni mówili, że pewnie pieniądze przeznaczą na cukierki, jednak nie zrazi-
ło to dziewczynek. Akcja rozrosła się, pomogli rodzice, ogłoszono w szkole, 
że naprawdę jest taka dziewczynka i nie trzeba było powtarzać dwa razy, 
jedna z mam upiekła babeczki, które rozeszły się w kilka minut, rodzice 
upiekli ciasta na piknik rodzinny w szkole, wszystko po to, by zebrać jak 
najwięcej pieniędzy. Jednak to nie był koniec akcji, pieniądze przydadzą 
się choć to kropla w morzu potrzeb. Najważniejsza była druga część akcji, 
która odbyła się w bibliotece w Wieliczce, gdzie pracuje jedna z mam 
pierwszoklasistów. Tam pojechali pierwszaki z Brzezia by spotkać się z Różą 
dla której oddali swoje serca. Spotkaniu towarzyszyło wiele radości i oczy-
wiście łez szczęścia. Była to wielka lekcja nie tylko dla dzieci ale i rodziców, 
którzy zaangażowali się w akcję Róże dla Róży. Szkoła w Brzeziu od daw-
na udziela się charytatywnie, wspierając hospicjum w Pucku, wysyłając 
karmę do schronisk, zbierając nakrętki i makulaturę.  

Marcin Kowalczyk
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„Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, 
gdy inni rezygnują."

William Feather

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w Targowisku

Zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Zaproponowaliśmy wiele działań, nasze dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniowie ze szkoły odnosi-
li sukcesy.

Wychowawczynie grup przedszkolnych w Targowisku zaangażowały się w realizację szkolnego programu preorientacji zawodowej. Zaktywizowały rodzi-
ców i dzięki temu dzieci spotkały się ze stomatologiem, cukiernikiem, fryzjerką, policjantem, krawcową, kosmetyczką, ratownikiem medycznym. Wszyscy 
zaangażowali się w akcje charytatywne prowadzone w szkole. W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Małe i duże misie” Maja Dziedzic i Aleksander 
Golarz zdobyli II lokatę, Łucja Smaga - III miejsce, a Liliana Kadłuczka wyróżnienie. Zuzanna Kuzmowa została wyróżniona w II Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim w Gdowie.

W szkole zakończyliśmy dwuletni projekt “Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość”. Przez dwa lata uczniowie brali udział w rozmaitych zajęciach: od 
dydaktyczno-wyrównawczych po koło przyrodniczo - matematyczne, robotykę, programowanie. W ramach projektu Uniwersytet Dzieci klasy I-III realizo-
wały lekcje o tematyce przyrodniczej, wzięły udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną, a w finale pojechały na wykład z dziedziny 
chemii na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najmłodsi uczniowie brali udział w wielu konkursach:  kartka wielkanocna do Papieża Franciszka  ogłoszony przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie, konkurs na ilustrację do wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej, literacki o temacie “Miłość to nie przygoda. Ma smak Całe-
go człowieka”. Z pomocą wychowawczyń nagrali film promocyjny do projektu „Podwórko Talentów Nivea”. Sukcesem zakończył się Ogólnopolski Konkurs 
Leon, w którym wysokie lokaty zajęli uczniowie klasy II: w części matematycznej Daria Ślęczek - Kapera zdobyła drugie miejsce, a czwarte - Marlena Gaj, 
Michał Tekielski i Wojciech Włodarczyk. W części zintegrowanych sprawności Kacper Jankowicz był trzeci, a czwarta - Daria Ślęczek - Kapera. 

Popularnością w szkole cieszyły się konkursy organizowane w ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego. Były to zmagania z zakre-
su ekologii (“NIE dla smogu!”, “Dbamy o klimat”), bezpieczeństwa na drodze: program “Odblaskowa szkoła”, “Niestraszek - odblaskowy stworek”). W ramach 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski odbył się konkurs plastyczny pt. „Przedstaw bezpieczny powrót ze szkoły do domu”. Uczniowie klas I-
-III stworzyli wiele ciekawych prac. Szczęście dopisało Stanisławowi Kępce i Klaudii Jankowskiej z klasy I, którzy zostali laureatami. Nagrody w konkursie 
plastycznym XI Kampanii Społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM otrzymali Helena Olchawa (kl. III),  Wiktor Stankowski (kl. IVa) oraz Barbara Leś (kl. IVa). 

Najmłodsi uczniowie pięknie prezentują swoje artystyczne uzdolnienia. W XXVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Mieszkam w Beskidach” 
zdobyli:  II miejsce - Paulina Majewska (klasa 1), III miejsce - Daria Ślęczek-Kapera (klasa II) oraz wyróżnienia: Milena Augustyniak (klasa 0), Lena Słod-
ka (klasa I),  Zofia Jawień (klasa II), Weronika Naruszewicz (klasa II). W kategorii "Mama, tata i ja" uczeń klasy II Mateusz Korbut zdobył III miejsce. Podczas 
Gminnego Festiwalu Artystycznego “Kocham muzykę” zespół Animato (w składzie Aleksandra Bogdanowicz - kl. IVa, Emilia Denisiuk - kl. IVa, Barbara Leś - 
kl. IVa) zajął drugie miejsce, podobnie jak Mateusz Korbut (kl. II), natomiast Paulina Majewska (kl. IVb) i Anna Skoczek (kl. IVb) zdobyły trzecią lokatę, 
a Aneta Skiba (kl. IVb) - wyróżnienie. W X Przeglądzie Twórczości CK-art w Gdowie Milena Babraj (kl. I) uplasowała się na najwyższej pozycji i otrzyma-
ła Nominację do Małopolskich Talentów.

W Gminnym Turnieju Pięknego Czytania Milena Świętek (kl. III gimn.) zajęła pierwsze miejsce, Gabriela Bojeś (kl. III gimn.) - trzecie, a wyróżnienie 
otrzymał Bartosz Wenta (kl. VI). W Gminnym Konkursie Recytatorskim drugą lokatę uzyskali Bartosz Wenta i Milena Świętek, a Krzysztof Włodarczyk - 
wyróżnienie. Karolina Maćkowska (kl. VIII) uplasowała się na trzeciej pozycji w V Wojewódzkim Festiwalu Językowym w Niegowici, w kategorii Konkurs 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej. 

Ogromną wiedzę historyczną na XIII. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim zaprezentował Aleksander Krzeczowski (kl. VI) i zajął 
czwarte miejsce. W tym samym konkursie, w części plastycznej zwyciężył Kamil Golarz (kl. V), a Wiktoria Gaj (kl. VI) była trzecia. Uczniowie klasy VIII: Dag-
mara Fortuna, Magdalena Solarz i Marcin Renkas wywalczyli trzecią lokatę w III. Rejonowym Konkursie Wiedzy o Filmie X Muza i wyróżnienie za plakat.

Niezwykle cieszymy się z wyników Rachmistrza Matematycznego, w którym Kamil Kowalski zdobył tytuł Vice Rachmistrza Powiatu Wielickiego klas 
piątych, a Bartosz Duras zajął trzecie miejsce w kategorii klas czwartych na etapie gminnym. Klasa VII zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym 
Akademia Uwielbiam, dzięki przepisowi, który przygotowała Wiktoria Szczudło. 

Reprezentacja klas VIII i III gimnazjum (Milena Świętek, Dagmara Fortuna, Mikołaj Wójcik oraz Gabriel Klima) zajęła czwarte miejsce w XX Powiatowych 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Wieliczce.

W biegu sztafetowym na Poszynie grupa młodsza zwyciężyła, a starsza uplasowała się na trzecim miejscu. Reprezentacja klas V i VI zdobyła drugą lokatę 
w zawodach w halowej piłce nożnej szkół podstawowych w Gminie Kłaj.

Ważną częścią naszej pracy było promowanie czytelnictwa. Odbyły się liczne konkursy czytelnicze. Oto ich zwycięzcy:

• “Doktor Doolittle”:  I miejsce: Patryk Świętek (kl. I), Marlena Gaj (kl. II); II miejsce: Dominika Biernat (kl. I), Anna Sowa (kl. II), Helena Olchawa (kl. III); 
III miejsce: Leon Denisiuk (kl. I), Szymon Czajka (kl. III).

• “Oto jest Kasia”: I miejsce: Paulina Majewska (kl. I), Daria Ślęczek - Kapera (kl. II); II miejsce: Zuzanna Dubak (kl. I), Marlena Gaj (kl. II); III miejsce:  
Anna Sowa (kl. II).
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• “Sposób na Elfa”: I miejsce: Dominika Biernat (kl. I), Paulina Majewska (kl. I), Marlena Gaj (kl. II); II miejsce: Marcin Ogonowski (kl. III), Krzysztof Włodar-
czyk (kl. III); III miejsce: Patryk Świętek (kl. I), Anna Sowa (kl. II).

• “Szewczyk Dratewka”: I miejsce: Paulina Majewska (kl. I), Michał Tekielski (kl. II); II miejsce: Patryk Świętek (kl. I), Marlena Gaj (kl. II), Marcin Ogonowski 
(kl. III), Krzysztof Włodarczyk (kl. III); III miejsce: Dominika Biernat (kl. I), Tymoteusz Toporowski (kl. II), Anna Sowa (kl. II).

• Seria książek o Percym Jacksonie autorstwa Ricka Riordana: I miejsce: Aleksander Krzeczowski (kl. VI).

• Książki obyczajowe autorstwa A. Onichimowskiej, J. Olech i R. Piątkowskiej: I miejsce: Franciszek Kampe (kl. IVa); II miejsce: Wiktoria Majewska (kl. IVb); 
III miejsce: Amelia Strach (kl. IVb).

• Książki obyczajowe autorstwa B. Fitzpatrick, I miejsce: Milena Świętek (kl. III gimn.); II miejsce: Julia Strach (kl. VII); III miejsce: Magdalena Czyż (kl. VIII).

• Książki fantastyczne autorstwa A. Huxleya, Ch. Paoliniego, R. Bradbury’ego: wyróżnienie dla Julii Strach (kl. VII).

Tytuł najaktywniejszego czytelnika otrzymały dziewczęta: Milena Babraj (kl. I), Amelia Strach (kl. IVb) oraz Emilia Skiba (kl. VII).

Zorganizowaliśmy w tym roku szkolnym wiele lokalnych uroczystości. Udało nam się pozyskać środki finansowe z budżetu gminy i przygotować Gminny 
Konkurs Recytatorski, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Piknik Rodzinny. Oprócz tego podjęliśmy szereg działań upamiętniających 
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przedstawiliśmy Jasełka. Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowały inscenizację z okazji 40, 
rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, święto Tadeusza Kościuszki, patrona szkoły.

Uczniowie doskonalili swoje kompetencje nie tylko w szkole, ale także na wycieczkach, których odbyło się czterdzieści sześć. Prężnie działał Samorząd 
Uczniowski, w ramach którego uczniowie prowadzili akcje wolontaryjne, doskonaląc swoje kompetencje społeczne i działając na rzecz środowi-
ska lokalnego.

Współpracowaliśmy z wieloma osobami i instytucjami. Do najważniejszych należał Pan Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj, Pani Anna Wójto-
wicz i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Pan Mieczysław Piwowar - Sołtys Targowiska, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do wszystkich kierujemy 
słowa wdzięczności i prosimy o dalszą owocną współpracę.

Gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie działań szkoły: dla nas jest ważne Wasze zaangażowanie, sprawdzenie zadania domowego, rozmowa dyscypli-
nująca, a przede wszystkim każda pochwała skierowana do dziecka, które osiągnęło sukces. Cieszymy się, że współuczestniczycie Państwo w działaniach 
grupy przedszkolnej, klasy, szkoły. Jedność naszych i Waszych działań to gwarancja sukcesu Państwa dzieci.

W imieniu grona pedagogicznego - Patrycja Winzer
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Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Szarowie
14 czerwca 2019 r. w szarowskim przedszkolu o godz. 16:00 rozpoczął się pierwszy Piknik Rodzinny. Wszyscy starali się sprawić, aby ten dzień był 
wyjątkowy. Już od południa do placówki podążały mamy niosąc własnoręczne wypieki. Tatusiowie dzielnie przenosili stołki i ławy. Każdy robił, 
co tylko mógł, by miło spędzić czas w rodzinnym gronie.

Piknik rozpoczęto występami przedszkolaków, które pokazały, że tańczyć i śpiewać każdy może. Każdy przedszkolak starał się jak najpiękniej przedstawić 
to, czego się nauczył. Podziękowania należą się zerówce za piękny występ pożegnalny z racji zakończenia ich przygody w przedszkolu. 

Po występach nastąpiło uroczyste pożegnanie oraz podziękowanie za wieloletnią współpracę Pani Małgorzacie Bąk, która dała tak wiele serca i swego cza-
su podczas swojej pracy w przedszkolu. Następnie głos przejęli Rodzice dziękując i składając życzenia całemu personelowi placówki. 

Po części oficjalnej wszyscy bawili się przy muzyce, grillowanej kiełbasce i pysznych wypiekach. Dziękujemy Piekarni „Janek” z Szarowa za chrupiące 
bułeczki. 

Czas umilały nam konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kolorowe balony i bańki mydlane. Będziemy 
długo i miło wspominać to piątkowe popołudnie!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc, poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowaniu pikniku.

Karolina Maślana
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Koło Gospodyń Gruszki na bitwie w Czorsztynie

10.08 w Czorsztynie odbył się drugi etap konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich: Bitwa Regionów, na najlepszą potrawę tradycyjną i re-
gionalną. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki, reprezentowały naszą gminę, a nawet powiat, jako jedno z dziesięciu kół z Małopolski.

Panie pojechały z Kruchym Tortem Krakowskim.  Przewiezienie tortu było nie lada wyczynem, ponieważ ozdobiony kwiatami z masy, musiał pokonać 
sto kilometrów i w całości dotrzeć na miejsce. Po szczęśliwym dotarciu, mieszkanki Gruszek rozłożyły swoje stoisko, na którym można było posmakować 
wypieków i przetworów przygotowanych przez panie z koła gospodyń Gruszki. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno gości jak 
i innych kół. Smacznie ozdobiony stół, pięknie ubrane panie oraz banery z logo koła i herbem gminy, było żywą reklamą. Jury, którym zaniesiono tort 
do degustacji, było pod ogromnym wrażeniem, talerzyki wróciły puste a przy stoisku ustawiła się kolejka by posmakować tortu.  Zwyciężyły gospodynie 
z … Czorsztyna, jednak koło Gospodyń Gruszki pokazało swoje możliwości, a to dopiero początek ich drogi. Podziękowania należą się wszystkim miesz-
kańcom, którzy na miejscu dopingowali starania, panią z koła oraz wójtowi i pracownikom Gminy dzięki, któremu panie miały transport i banery z logo. 
Zmęczone ale z nowymi doświadczeniami, panie wróciły do Gruszek, by realizować kolejne pomysły. 
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„Już sobota wieczór się zaczyna…” – Piknik u Wójta 2019 

Bogato w atrakcje i niezwykle muzycznie – tak 6 lipca świętowali mieszkańcy gminy Kłaj. Tego właśnie dania centrum Kłaja zamieniło się w wielką 
łąkę do piknikowania, a było wspólne święto całej gminy, czyli Piknik u Wójta. 

Wspólne świętowanie rozpoczęto niespodzianką dla samego gospodarza imprezy, Wójta – Zbigniewa Strączka. Gospodarz Gminy uhonorowany został 
odznaczeniem Kordelasa Leśnika Polskiego. Jest to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnię-
cia i sumienną służbę oraz osoby i instytucje spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. 
To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji.

W kolejnym punkcie programu swój talent muzyczny na scenie prezentowali zwycięzcy Gminnego Festiwalu Muzycznego „Kochamy Muzykę” zorgani-
zowane początkiem roku przez Sołtys oraz Radę Sołecką Kłaja. Popis swoich umiejętności muzycznych dali: Emilia Kołtun, Martyna Kutek, Natalia Sołtyk 
oraz Aneta Skiba.

Rower – nagrodę główną w konkursie na zdjęcie najpiękniejszego drzewa w okolicy odebrał jej zwycięzca, który swoją fotografią pt. „Droga mleczna” 
udowodnił, że do zdjęć to ma oko.

Piknik stał się doskonałą okazją do uhonorowania człowieka niezwykle aktywnego i zaangażowanego w działalność na rzecz całej społeczności lokalnej. 
Tytułem „Zasłużony dla Gminy Kłaj” odznaczony został mieszkaniec Kłaja – Pan Stanisław Paluszak. Tytuł ten przyznany została Panu Stanisławowi w dniu 19 
czerwca br. przez komisję doraźną ds. nadawania tytułu, a podczas imprezy formalności, czyli wręczenia aktu nadania, odznaczenia oraz statuetki dokona-
li Wójt Gminy – Zbigniew Strączek oraz Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Skoczek.

Na scenie nie mogło zabraknąć również niebywale wysportowanych karateków z Akademii Karate Tradycyjnego. Ciężka praca i systematyczne trenin-
gi przynoszą widoczne efekty, co bohaterowie „białego stroju” udowodnili swoim pokazem pod bacznym okiem senseia Damiana Latosa. 

Ciekawe aranżacje, energetyczne choreografie, różnorodne formy taneczne, wielka siła w małych ciałach… podczas tej imprezy nie mogło zabraknąć 
również zdolnych tancerzy z grupy Dance & Fun, których szkoli i ujarzmia choreograficznie pani Ewa Lipińska – Glica.

Jako suport gwiazdy wieczoru wystąpił Gminny Chór „Gaudium”. Grupa chórzystów pod batutą Pani Renaty Kamody i przy akompaniamencie muzycz-
nym Pani Marii Arkusz swoim występem pt. „Powrócimy jak za danych lat” przeniosła słuchaczy w czasie. Chórzyści przygotowali również niespodziankę 
gospodarzowi imprezy. Niebanalne wykonanie „Bałkanicy”, wywołało ogromne bisy. Jednak niemniejsze były później, gdy na scenie pojawiła się gwiaz-
da wieczoru. Rozśpiewany tłum wspólnie z najbardziej popularnym, podbijającym listy przebojów zespołem Boys, poświadczył to, że w gminie Kłaj nie 
brakuje miłośników disco polo. 

Natomiast wieczorem przy muzyce „serwowanej” przez lokalny zespół Blues Shoes zabawy nie było końca, aż do świtu. W końcu kto inny, tak jak oni po-
trafi porwać publikę na parkiet?! 

Podczas pikniku wiele działo się na secinie, ale również poza nią. W wiosce indiańskiej prowadzone były warsztaty, gdzie własnoręcznie można było zrobić 
łapacz snów, pióropusze, nauczyć się tańca plemiennego oraz sprawdzić swoje umiejętności przy dojeniu bizonicy. Strażacy z Kłaja ochoczo prezento-
wali sprzęt ratowniczy, a Szkoła w Kłaju kusiła słodkościami w swoim „Kąciku słodkości”. Natomiast Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” prowadziło loterię 
fantową, z której dochód przeznaczony będzie na nowopowstający żłobek w centrum Kłaja. 

Impreza dofinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. 

Sponsorzy imprezy: 

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj,
- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji,
- Usługi Budowalne „Majer”,
- Przewierty „Jamat”,
- Kruszgeo S.A.,
- Olatex International,
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kłaju,
- Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,
- „Linkart” Kłaj, 
- Zakład Cukierniczy Łysek Kłaj. 

Loteria:

- Szachownica,
- Sala zabaw „Podoba mi się” Niepołomice,
- Zakład Produkcyjno-Usługowy Siemdaj - Jakub Wojas, 
- Sklep spożywczy „Lewiatan”, 
- osoby prywatne.
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XXI Dni Szarowa
Ostatni weekend czerwca mieszkańcy gminy świętowali w Szarowie. Nie da się ukryć, że organizowane rokrocznie dni tej miejscowości cieszą się ogromną popularno-
ścią. Nie inaczej było i w tym roku. 

Pierwszy dzień obchodów XXI Dni Szarowa rozpoczął blok atrakcji dedykowanych tym najmłodszym. Dmuchane zamki i zjeżdżalnie, tańce, gry i zabawy z nagrodami… 
Jeśli chodzi o atrakcje to dzieci naprawdę miały w czym wybierać. Umysłów szachistów w naszej okolicy nie brakuje, co poświadczyli adepci zajęć szachowych z lokalnej 
grupy „Szachownica”, w której uczy i służy dobrą radą Pan Zbigniew Gądor.

Swoimi umiejętnościami sportowymi pochwalili się również karatecy z Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Nie mogło zabraknąć również uwielbianego przez wszyst-
kie dzieci pokazu sprzętu strażackiego, a finałem sobotnich obchodów była zabawa taneczna do białego rana w rytm melodii serwowanych przez zespół muzyczny „Reak-
tywacja” i DJ. 

Niedzielna część obchodów rozpoczęła się tuż przed południem od Mszy Świętej w intencji Szarowian, którą odprawił Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski. Po niedzielnym 
obiadku uczestnicy imprezy zebrali się na placu przy szkole podstawowej aby oglądać emocjonujący mini turniej piłkarski pomiędzy najmłodszymi zawodnikami „Zrywu” 
Szarów, a drużyną „Szachownicy”. Na scenie natomiast swoim występami wokalnymi czas umilali uczniowie tamtejszej placówki szkolnej. Nóżka aż rwała się do tańca gdy 
uczniowie oraz absolwenci SP Szarów w rytm doskonale znanych kawałków muzycznych udowadniali, że lata nauki Rock and Rolla akrobatycznego nie poszły w las. O to aby 
dzieci nie mogły narzekać na nudę zatroszczyli się strażacy „budując” tematyczne miasteczko. Odważniejsi natomiast mogli przejechać się meleksem.

Przed loterią fantową uwagę publiczności pieśnią i tańcem zaskarbił sobie zespół wraz z kapelą „Łapanowianie”, a zwycięzca wspomnianej loterii z pewnością będzie mógł 
pochwalić się pięknie wypielęgnowanym ogrodem dzięki wygranemu zestawowi urządzeń. Druhowie z OSP Szarów natomiast dzięki sprzedanym cegiełkom będą mogli do-
posażyć swoją jednostkę, która już niebawem zostanie oddana do ich użytku po długim remoncie. Na zakończenie późnym wieczorem przyszedł czas na kontynuację dobrej 
zabawy wraz z DJ.

Organizatorami XXI Dni Szarowa byli: OSP Szarów, Zryw Szarów oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką.

Oliwia Bieda

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

"Kiedy czegoś gorąco pragniesz,
to cały Wszechświat działa potajemnie,
by Ci się to udało osiągnąć."
Paulo Coelho

Komitet Organizacyjny XXI Dni Szarowa składa Serdeczne podziękowania hojnym darczyńcom, których wsparcie przyczyniło się do sukcesu w organizacji naszej imprezy 
plenerowej. Gorące podziękowania płyną do: 

1. Gmina Kłaj
2. Tomasz Stokłosa "Szarpol" - Usługi Budowlane - Szarów
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3. Adam Dziadur - Piekarnia "Janek" - Szarów
4. Adam Dziadur - Sklep "Groszek" - Brzezie, Niepołomice
5. Jarosław Jastrzębski - Usługi ślusarskie - Szarów
6. Sylwester Skoczek - Przewodniczący Rady Gminy Kłaj
7. Krzysztof Iwulski - Szarów
8. Sebastian Łysiak - AUTO-SERWIS - Szarów
9. F.H.U.BeHaPe - Patrycja Rajtarska - Usługi BHP, Szkolenia
10. Stanisław Iwulski - Usługi, Transport, Roboty Ziemne i różne w budownictwie 
- Szarów
11.  Łukasz Buczek – Szarów
12.  Firma "FOA" - Dąbrowa
13.  Seweryn Wajda - Firma "HYDRODOM" - Dąbrowa
14.  "SPONTEX" Kraków
15.  Grzegorz Kołton - Dąbrowa
16.  CC-BUD - Damian Ordyk, Krzysztof Jastrzębski
17.  Elżbieta Jankowicz - Sołtys Szarowa
18.  J. G. BYGG - Jacek Gądor - Domy szkieletowe
19.  Mateusz Jastrzębski - Przewierty sterowane "JAMAT" Brzezie
20.  Ks. Kanonik Adam Kozłowski - Proboszcz Parafii Szarów-Dąbrowa
21.  Adam Kociołek - Starosta Powiatu Wielickiego
22. Stanisław, Szymon, Ireneusz Hytroś - AUTO KOMPLEKS - Blacharstwo Lakiernic-
two Pojazdowe - Dąbrowa
23.  Renata, Grzegorz Jach - Ferma Drobiarska - Szarów
24.  Paweł Wojtaczka - Konsorcjum - Szarów
25.  Małgorzata, Krzysztof Kowalski - Szarów
26.  Sklep "Rolnik" - Niepołomice
27.  Zbigniew Gądor - Szachownica
28.  Jadwiga Skoczek - Radna Powiatu Wielickiego
29.  Łukasz Wójcik - KSAGA-TECH - Szarów
30. Mariusz Jachymek - MATI-TRANS - Kłaj
31. Paweł, Mieczysław Orlik - Zakład usług wodno-kanalizacyjno-gazowych - Szarów
32.  Marta Orlik - Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Szarów
33.  Piotr Iwulski - "KRUSZ- BUD" - Zakład Eksploatacji Kruszywa
34.  Anna Jachymek - Restauracja-Hotel "AZALIA" - Szarów
35.  Adam, Mirosław Kowal - Zakład Szklarski - Dąbrowa
36.  Marek Lasoń - Firma Budowlano-Remontowa "LASOŃ - BUD" - Szarów
37.  Gospodarstwo Ogrodnicze - Lucyna i Jacek Kukiełka - Brzezie
38.  Krzysztof Rusin - Instalacje Sanitarne - Szarów
39.  Auto Centrum - Dorota Juszczyk - Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
40.  Rutkowska & Rutkowska - Stomatologia - Dąbrowa
41.  "PodobaMisie" - Ewelina Makowiecka-Sieńko - Niepołomice
42.  Artur Cieślik, Tomasz Talaga - "Konstrukta" Sp. z o. o.
43.  Ewa Dziedzic - Salon Fryzjersko - Kosmetyczny "Ewa" - Szarów
44.  BISTRO "Frykas" - Zbigniew Buczek, Tomasz Wajda - Szarów
45.  Elżbieta Baja - Radna Gminy Kłaj
46.  Roman Marosz - Sołtys Dąbrowy
47.  Daniela Niemczura - Szarów
48.  Kwiaciarnia "Maciejka" - Grzegorz Wcisło - Szarów
49.  Alicja Wójtowicz - Szarów
50.  Artur Chudecki - P.H.U. "Art" - Niepołomice
51.  Krystyna Kmiecik - Szarów
52.  "Super-Impreza" - Krzysztof Buczek - Szarów
53.  Mariusz Łysek - Kwiaciarnia "Azalia" - Kłaj
54.  Salon Fryzjerski "Waldi" - Beata Walaszek - Szarów
55.  Sklep Spożywczo-Przemysłowy "Bartek" - Szarów
56.  Bezdotykowa Myjnia Samochodowa - Targowisko
57.  "Event Serwis" - Daniel Rajca
58.  Sylwia Gawlik - Szarów
59.  Daniel Szewczyk - "Klima System" - Szarów
60.  Pizzeria "Mamma Mia" - Ewa Fortuna - Targowisko
61.  Jadwiga Skwara - Firma "Dorapol" - Kraków
62.  B360 Sp. z o.o. – Sklep i Hurtownia Elektryczna "Kabelek" - Brzezie
63.  Piotr Grymek - "More Music" - Łysokanie
64.  Zdzisław Prochwicz - Radny Powiatu Wielickiego
65.  Kółko Rolnicze Szarów
66.  Witold Jankowicz - "Komwit" Zakład wulkanizacyjny - Grodkowice
67.  Grzegorz Kurdyś - Gospodarstwo Ogrodnicze "Trusk" - Szarów
68.  MPGO Kraków
69.  Wojciech Włodek - "Speed Serwis" - Szarów
70.  Krystyna, Józef Zawadzki - Sklep "Mini-Delikatesy" - Targowisko
71.  Agnieszka, Mariusz Wróbel - Szarów
72.  Zakład Szklarski - Szlifiernia Szkła i Luster - Waldemar Kowal
73.  Nikodem Wajda - Sklep "Nik-Mar" - Szarów
74.  O.S.K. "Prawko" - Marek Wójciak - Grodkowice
75.  Wojciech Rajca - Sklep "Groszek" - Kłaj
76.  "ONE PR1NT" Halina Wilusz – Drukarnia - Kłaj

77.  OSP Dąbrowa
78.  Krzysztof Hytroś - Radny Gminy Kłaj
79.  Marian Wajda - Zakład Elektro-Instalacyjny - Szarów
80.  "SPRINGOS"
81.  "Linkart" Sklep komputerowy, serwis, usługi informatyczne - Kłaj
82.  Andrzej Kukla - Instalacje Gazowe - Podłęże 571
83.  OSP Brzezie

Dni Targowiska 
Jak co roku w ostatnią sobotę i niedzielę lipca odbywa się rozrywkowa impre-
za wakacyjna w Targowisku. Organizowane przez SRWT oraz Radę Sołecką ,,Dni” 
cieszą się dużą frekwencją. Są oczekiwane przez dzieci, młodzież całe miejscowe 
społeczeństwo. Staramy się sprostać oczekiwaniom ciągle wyższego standardu, 
co nie jest łatwe.

Nastąpiła mobilizacja znacznej grupy osób do spraw organizacyjnych. Przygoto-
wania i wszystkie zabiegi wokół atrakcji trwają kilka miesięcy. Dbamy o program 
dla dzieci, o młodzież szkolną i ta dorosłą, a więc wesołe miasteczko, zajęcia ani-
macyjne, które trwają kilka godzin, paralotnie ze zrzutem cukierków i wiele więcej. 
Występy młodych talentów to atrakcja przygotowana przez młodzież w wieku szkol-
nym przynosząca im i ich Rodzicom wielką radość i świetną zabawę. Malowanie 
świata przyciągnęło jak zawsze wiele dzieci. Lody, gofry, wata – także są urozmaice-
nia smakowanym dla dzieci. 

Pierwszy dzień uatrakcyjnił iluzjonista. W niedzielę podobał się występ 
duetu – śpiew z towarzyszeniem gitary znanych i lubianych melodii. Orkie-
stra dęta z Baczkowa wykonała piękny koncert. Liczny zespół młodych lu-
dzi wraz z dwoma solistkami przypadł do gustu publiczności.
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Ciekawym punktem był pokaz gimnastyki artystycznej. Zawodniczki z Klubu ,,Sokół” 
z Krakowa wystąpiły w przepięknych, barwach i kostiumach. Dały popis artyzmu, 
gracji wykonując wiele ewolucji gimnastycznych. Prezentowany zespół prowa-
dzi Kinga Fortuna, która zakończyła pokaz własnym występem dedykowanym 
Rodzicom – Agnieszce i Grzegorzowi – w rocznicę ślubu.

Losowanie i odbiór nagród, radość z wygranych dopełniły, drugi dzień imprezy. 

O 22:00 odbył się ostatni punkt programu – pokaz sztucznych ogni. Zespół muzycz-
ny grał do północy choć młodzież prosiła o więcej zabawy. 

Partnerem Głównym imprezy w tym roku był PKN Orlen, dlatego też program mógł 
być bogatszy. Najważniejszym zadaniem z naszej strony była wszechstronna rekla-
ma sponsora – o co skrupulatnie zadbaliśmy, w związku z czym dominowała wśród 
innych. Na frontowym polu widzenia ustawiono ogromny balon reklamowy, rozwie-
szono banery. Liczne windery i roll-upy zdobiły cały teren imprezy. Dzieciom zostały 
rozdane duże ilości koszulek z nadrukowanym logo PKN Orlen, w kilku kolorach 
i różnych rozmiarach. Rozdano setki balonów z logotypem Partnera Głównego. 
Po wielokroć odczytywano listę darczyńców, wymieniając PKN Orlen jako główne-
go sponsora.

Poza głównym sponsorem do zorganizowania Dni Targowiska w takim kształ-
cie przyczynili się: Urząd Gminy Kłaj, Bank Spółdzielczy w Wieliczce oddział 
z Kłaja oraz dość duża liczba miejscowych Firm i Osób Pr4ywatnych. Otrzymaliśmy 
także sporo przedmiotów przeznaczonych na loterię fantową. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za każdy nawet najmniejszy dar.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za poparcie naszej organizacji, 
a wszystkim Uczestnikom za przybycie i korzystanie ze wspólnej, letniej rozrywki.

Za zarząd
Anna Wójtowicz

SPONSORZY DNI TARGOWISKA 
27-28.07.2019

PARTNER GŁÓWNY WYDARZENIA – PKN ORLEN                                            

1. Bąk Sabina i Kamil Targowisko
2. Chudecki Dorota i Jerzy  Targowisko
3. Chudecki Marzena i Adam Targowisko
4. Chudecki Urszula i Bogusław Targowisko
5. Dziki Anna i Rafał Targowisko
6. Fortuna Agnieszka i Grzegorz Targowisko
7. Fortuna Anna i Tomasz Targowisko
8. Fortuna Danuta i Artur Targowisko
9. Gaj Marzena i Marek Targowisko
10. Gądek Halina i Zdzisław Targowisko
11. Gądek Renata Targowisko
12. Karnia Katarzyna i Bogdan Targowisko
13. Karnia Angelika i Dariusz Targowisko
14. Karnia Piotr Targowisko
15. Kożuch Daniela Łężkowice
16. Łyszkowicz Jadwiga i Dariusz Targowisko
17. Marosz Roman Sołtys Dąbrowy
18. Motak Katarzyna i Rafał Targowisko
19. Nawrocki Ryszard Targowisko
20. Nazaruk Urszula i Grzegorz Targowisko
21. Nowak Aneta i Mariusz Targowisko
22. Odoliński Marek Targowisko
23. Porębska Maria Targowisko
24. Skiba Agata i Robert Targowisko
25. Skoczek Jadwiga i Piotr Szarów
26. Solarz Urszula i Bolesław Kłaj 
27. Sumara Elżbieta i Jacek
28. Śmiałek Sylwia i Łukasz Michałowice
29. Świętek Agata i Andrzej 
30. Wiśniowski Anna i Kamil Kraków
31. Wiśniowski Barbara i Jan Targowisko
32. Wójcik Ewa Targowisko
Firmy
33. ALBORG Świderska Jowita  Targowisko
34. AUTO-MECHANIKA Dariusz Mordarski Targowisko
35. BANK SPÓŁDZIELCZY w Kłaju
36. BAR GASTROPOL Gądek Magdalena i Jacek Targowisko
37. BG EFEKT Bogdan Golarz Targowisko
38. BG HELMETS Bartłomiej Golarz Targowisko
39. COLDMARK Marek Leśniowski Market Budowlany Kłaj
40. CUKIERNIA I PIEKARNIA JANEK Adam Dziadur Szarów
41. DANSTONE Daniel i Katarzyna Manowita Targowisko
42. DELIKATESY CENTRUM Spółdzielnia Handlowo-Usługowa
43. DIAGNOSTYKA POJAZDOWA Tomasz Juszczyk Targowisko
44. EKO PLUS Stal Maciej
45. Fabryka Mebli SOLARZ
46. FHU Paweł Piwowar Targowisko
47. Firma Handlowa MOTO-SAS Sasowski Mariusz
48. Firma KOMINUS Łężkowice
49. Firma MARMO Targowisko

50. Firma HALSANG Targowisko
51. Firma Odzieżowa MOTIV Iwona Zduleczna Kraków
52. Firma Transportowa Tomasz Jasiński Targowisko
53. Firma Usługowo-Produkcyjna Beata i Piotr Gaj Targowisko
54. FIRMA STAL-BRO Targowisko
55. Firma LINKART Kłaj
56. JKB BUD Janusz Agata Bąk Targowisko
57. HOTEL GRAAL Targowisko
58. Komis  Samochodowy 3F Andrzej, Artur Fortuna Targowisko
59. KONWIT Witold Jankowicz Targowisko
60. KOMIS SAMOCHODOWY „Bębenek”
61. KRUSZGEO Przedsiębiorstwo Kruszyw
62. KSERO Sklep Serwis Komputerowy Kłaj
63. Kwiaciarnia VIOLA Wioletta Tokarz Targowisko
64. LEWIATAN Sklep Kłaj
65. Małopolski Park Logistyki ZASADA TRANS
66. MAT-HANDEL Mateusz Świętek Targowisko
67. FHU MARCO Marek Ślęczek Targowisko
68. MOTO DANIEL Daniel i Patryk Fortuna Targowisko
69. MPGO Kraków
70. Nadleśnictwo Niepołomice
71. Ogród DOM Ewa i Andrzej Korabik Niepołomice
72. Optyk KOWALCZYK Tadeusz Kowalczyk Kraków
73. O.S.K „PRAWKO” Marek Wójciak Grodkowice
74. OSP Targowisko
75. Pasieka POD KASZTANEM Włodzimierz Gądek Targowisko
76. Pieczywo Anna i Maciej Dzierżbińscy Targowisko
77. Pizzeria MAMMA MIA Ewa Fortuna Targowisko
78. PPHU TOK-FREZ Dariusz Zduleczny Targowisko
79. PRO-CONSTRUCTION LOGISTIC Krzysztof Duszeńko Wojciech Owczarek
80. RADEX Radosław Rybka Kłaj
81. Salon Fryzjerski Paulina Bilska Kłaj
82. Serwis Opon Piotr Rajca Targowisko
83. Sklep Spożywczy Edyta Wywiał Elżbieta Mordarska Targowisko
84. SKORPION Zofia i Adam Wypasek, Wioletta i Wiesław Czesak
85. Stacja Paliw TARPAL Targowisko
86. Starostwo Powiatowe Wieliczka
87. TARTAK Kazimierz Szewczyk Kłaj
88. TOMEX Tomasz Piwowar
89. TRANS MAR Aneta i Mariusz Wajda Targowisko
90. TSN Targowisko
91. TTPLAST Tomasz Fortuna Targowisko
92. TWOJA APTEKA Kłaj
93. URZĄD GMINY KŁAJ
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Święto Brzezia 2019 oraz 100-lecie 
istnienia OSP

Tegoroczna impreza Święto Brzezia była niezwykła z dwóch powodów. 
Pierwszym był jubileusz 100-lecia, jaki obchodziła nasza jednostka, 
drugim przekazanie nowego wozu strażackiego. 

Świętowanie zaczęliśmy już w piątek zabawą z DJ-ami, a następnie 
koncertem zespołu Elixir. Grupa znana jest z takich utworów jak „Piękna”, 
„Hej mała”, „Wisienka”. Młodzi ludzie stanowiący większość bawiących się 
szaleli pod sceną. Impreza zakończyła się po północy.

Sobotni poranek był bardzo istotny ze względu na uroczystość nasze-
go jubileuszu. Rozpoczęliśmy go o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele 
parafialnym prowadzoną przez księdza proboszcza Stanisława Maroszka. 
Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz zaprzyjaźnio-
nych jednostek w asyście orkiestry dętej z Gdowa na boisko sportowe. 
Po uroczystym apelu nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Następnie 
zgromadzeni goście oraz mieszkańcy Brzezia mieli możliwość zapozna-
nia się z historią naszej jednostki. Z okazji tak ważnego jubileuszu zostały 
naszym druhom wręczone odznaczenia za wieloletnią służbę na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Otrzymaliśmy także nowy wóz strażacki marki Renault, 
który został poświęcony przez księdza proboszcza. Ze swojej strony pra-
gnęliśmy w tym dniu podziękować osobom, które miały wkład w rozwój 
Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości. Wręczyliśmy dyplomy 
oraz statuetki. By uczcić 100-lecie naszej jednostki została zamówiona tabli-
ca pamiątkowa, do której każdy z mieszkańców oraz gości mógł wbić jubi-
leuszowego gwoździa. Część oficjalna została zakończona poczęstunkiem. 

Sobotni wieczór rozpoczęliśmy przy muzyce zespołu Reaktywacja. Moż-
na było skorzystać z pysznej gastronomii oraz kupić cegiełkę na rzecz naszej 
OSP. Dzieci miały możliwość szaleństw na zamkach dmuchanych i trampo-
linach. Czas mijał szybko w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru – zespół Mig. 
Grupa złożona z czwórki rodzeństwa Gwiazdowskich wylansowała takie 
przeboje jak chociażby „Miód malina”, „Wymarzona”, „Lalunia”, „Nie ma raju”. 
Tłumy ludzi odwiedziły stadion sportowy, by wspólnie pośpiewać i potań-
czyć. Koncert na pewno na długo zapadnie w pamięci. 

Niedzielne popołudnie mimo zmiennej pogody rozpoczęło się od 
Turnieju strzeleckiego z broni sportowej o Puchar Naczelnika OSP. Naj-
młodsi mogli wziąć udział w konkursie plastycznym związanym ze 
strażą. Wszyscy zgromadzeni mogli posłuchać występu wokalnego dzie-
ci z placówki wsparcia dziennego w Brzeziu. Punktem kulminacyjnym 
wieczoru było losowanie nagród z zakupionych cegiełek. W tym roku moż-
na było wygrać m.in. rowery górskie, telewizor czy skuter. Losowanie 
prowadzone przez pana Wojciecha Biernata, naszego konferansjera, trzy-
mało w napięciu do samego końca. Od godziny 21 można było znów po-
tańczyć przy dźwiękach zespołu Reaktywacja. Po godzinie 22 nastąpił 
pokaz sztucznych ogni. Impreza zakończyła się przed północą.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do or-
ganizacji tegorocznego Święta Brzezia oraz naszego jubileuszu. 

OSP Brzezie

Dziękujemy naszym sponsorom:

• GMINA KŁAJ
• ALEKSANDRA JAN WŁODARZ
•ANDRZEJ GÓRSKI CZŁONEK ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO BAN-
KU SPÓŁDZIELCZEGO
• BISTRO „FRYKAS”
• CC BUD
• CENTRUM BUDOWLANE NIEGOWIĆ
• EVENT SERVIS DANIEL RAJCA
• F.H.U. RAKOCZY ROBERT RAKOCZY
• FHU BeHaPe PATRYCJA RAJTARSKA USŁUGI BHP, SZKOLENIA 
• FHU KUKIEŁKA AUTOMATYKA
• FIRMA „DZIUN” NIEWIARÓW
•FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA ALEKSANDRA I RAFAŁ FILIPOWSCY
• FIRMA JAMAT
• ROSZEK BRZEZIE
• HALINA ŚWIEŻY
• HAPPY FEET GABINET PODOLOGICZNO -KOSMETYCZNY
• HYDRODOM SEWERYN WAJDA
• INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
• JOANNA I MATEUSZ KUKIEŁKA
• JOANNA I PIOTR WŁODARZ
• KABELEK.COM.PL
• KAM-BRUK KAMIL BUŁAT
• KAMEL BUD KRZYSZTOF CHMIELEK
• KOM-WIT WITOLD JANKOWICZ
• KRYSTYNA I BOGDAN PROCHWICZ
• LOLEK ELECTRO KAROL LISOWSKI
• LUK-KLIM ŁUKASZ KIEDACZ
• LUK-MAR ŁUKASZ MIKUTOWSKI
• MEBLE Z POMYSŁEM GRZEGORZ ROGOWSKI
• MEGA TRANS LISOWSKI
• MEGA-BUD MATEUSZ RADWAŃSKI JAROSŁAW BARAN
• MONIKA I STANISŁAW DZIERŻBIŃSCY
• MOTOMAJSTER PAWEŁ SŁABOSZ
• PAW-MET PAWEŁ JĘDRZEJCZYK
• PIEKARNIA CUKIERNIA JANEK
• PIZZERIA POD KASZTANAMI
• PIZZERIA TOMSON NIEPOŁOMICE
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„Powróćmy jak za dawnych lat”
6 lipca na „Pikniku u wójta” nasz Gminny Chór „Gaudium” zaprezentował 
licznie zebranej publiczności niezwykle melodyjne, z pięknym tekstem  
piosenki sprzed lat. Koncert był  zatytułowany „Powróćmy jak za daw-
nych lat”.  

W repertuarze znalazły się takie utwory jak:

„Powróćmy jak za dawnych lat”
„Cicha woda”
„Ach, jak przyjemnie”
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”
„Tylko we Lwowie”

Koncert nie tylko się podobał, ale słuchacze wynieśli z niego coś więcej – 
przypomniane zostały   piosenki, które znają i nucą kolejne pokole-
nia Polaków.

Bliskość tu i teraz
Kolejny rok akademicki zatoczył krąg i znów żegnamy się dzierżąc 
w dłoniach dyplomy  wręczane w tym roku przez Wójta Gmin Kłaj - Zbi-
gniewa Strączka i Starostę Wielickiego - Adama Kociołka. Pani prezes 
Maria Chyl zaprosiła na tą uroczystość Dyrektor Szkoły - Joannę Świe-
godę, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj - Krystynę Gierat 
i Przewodniczącą Koła Gospodyń - Zofię Przeździk. 

Rok akademicki się skończył, ale czy jesteśmy mądrzejsi? Trudno nam 
to oceniać. Na pewno jesteśmy szczęśliwsi. Przeżyliśmy wspólnie wiele 
pięknych chwil. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia i obrazy zarejestrowane 
pod naszymi powiekami z naszych tegorocznych wypraw. W zimowe 
wieczory będziemy je odtwarzać w myślach, popijając jaśminową herbatkę 
lub grzejąc się przy kominku. Żegnając się na okres wakacji  ustaliliśmy 
plan na przyszłe projekty i już niecierpliwie będziemy na nie czekać. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim ludziom życzliwie postrzegającym nasze do-
konania i zamierzenia. Studentom za wytrwałość i nie gasnącą ciekawość 
świata. Bardzo prosimy wszystkich, którzy mają poczucie, że można lepiej 
i więcej wykrzesać z tej studenckiej inicjatywy o aktywne włączenie się 
w naszą działalność. Jestem niezmiennie przekonana, że to tylko od Nas  
zależy kształt i atrakcyjność Naszego uniwersytetu. Świadomie piszę Na-
szego, bo to energia i odwaga drzemiąca w naszych sercach wzbudza chęć 
czynienia świata lepszym jest motorem scalającym i napędzającym każdą 
inicjatywę społeczną. Rozpocznijmy przyszły rok akademicki razem i ciesz-
my się swoją bliskością.

Dorota Kosmowska

Organizację uroczystego zakończenia UTW 2018/2019 zawdzięczamy 
środkom finansowym pozyskanym w ramach realizacji zadania publicz-
nego pt. „Aktywni, świadomi i konsekwentni na rzecz kultury”. Projekt  
realizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy na realizację zadania pu-
blicznego 2019r. „W zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dzie-
dzictwa narodowego” przez Wójta  Gminy Kłaj.

Oraz sponsorom: Piekarnia Janek z Szarowa, P. Fortuna Sklep Odzieżowy 
w Kłaju, P. Jan Gąsior, Sklep Spożywczy „Lewiata” Kłaj, Sklep Point Kłaj, 
Ubezpieczenia Renata Lipa Kłaj, Linkart Kłaj Maciej Laskowik, Czubak 
Zofia Sklep Ogólnospożywczy.

Oraz wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach.

Serdeczne podziękowania przekazujemy P. Małgorzacie Balik za pomoc 
w upamiętnieniu tego wydarzenia na tych zdjęciach dzięki Pani jesteśmy 
wyjątkowi.

Zarząd UTW

Wszystkie utwory zostały opracowane przez dyrygentkę chóru Renatę 
Kamodę.

Koncert zakończony został brawurowym wykonaniem przez Martę Ro-
mańską „Bałkanicy”, której zmodyfikowany tekst nawiązywał do pikniku.

Chórzyści  stworzyli wspaniałą atmosferę, publiczność rewanżowała się 
gromkimi brawami. Całość zrobiła świetnie wrażenie, wszyscy bez wzglę-
du na wiek bawili się znakomicie.

Krystyna Gierat

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj.

• POWIAT WIELICKI
• PETROS BRAMY PIOTR SZLACHTA
• PS SKLEP PAULINA CIEŚLA
• RAD- CAR GRZEGORZ RADWAŃSKI
• RADNY BRZEZIA ANDRZEJ KUCZKO
• RADNY GRUSZEK MARCIN KOWALCZYK
• RADNY POWIATOWY ZDZISŁAW PROCHWICZ
• ROMAN WCISŁO ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH
• SALON FRYZJERSKI „MODNETO”
• SKLEP ZOOLOGICZNY „LORA”
• SKLEP GROSZEK WOJCIECH RAJCA
• SOŁTYS BRZEZIA KRYSTYNA WYPOREK
• SOŁTYS GRUSZEK MONIKA GAJ
• SUPER IMPREZA KRZYSZTOF BUCZEK
• TKKF „WIARUS” NIEPOŁOMICE
• TRASA TURYSTYCZNA KOPALI SOLI W WIELICZCE S.A.
• ZDZISŁAW WŁODEK

Szczególne podziękowania należą się również tym wszystkim, którzy 
udostępnili nam swój sprzęt oraz w znaczny sposób pomogli w przygoto-
waniu wydarzenia:

• Gmina Kłaj
• Adam Dziadur
• Mateusz Strojek
• Mateusz Jastrzębski
• IHiAR Grodkowice
• Rafał Opryszek
• Krzysztof Iwulski
• OSP Szarów 
• OSP Niepołomice
• OSP Staniątki
• OSP Kłaj
• KP PSP Wieliczka
• Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami

Pragniemy również bardzo serdecznie podziękować st. kpt. Tomaszowi Sro-
ga za poprowadzenie uroczystości Wojciechowi Biernat za prowadzenie 
imprezy. Orkiestra dęta z Gdowa za oprawę muzyczną.
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Dni Dąbrowy – Dożynki Gminne
W sobotę 17 oraz niedzielę 18 sierpnia odbyły się tradycyjne już 
Dni Dąbrowy – Dożynki Gminne na placu Domu Kultury w Dąbrowie. 
Dni Dąbrowy – Dożynki Gminne były świetną okazją do integracji miesz-
kańców Gminy Kłaj, wspólną zabawą przy dobrej muzyce oraz prezentacją 
zbiorów i plonów, wraz ze starymi narzędziami rolniczymi. Piękna pogo-
da pozwoliła w sobotę rozpocząć wydarzenie już o godzinie 15:00 zaba-
wami i atrakcjami dla najmłodszych. Były konkursy, malowanie twarzy, 
dmuchańce i wata cukrowa. Ważnym punktem Dni Dąbrowy były również 
pokazy strażackie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie, 
oraz miasteczko strażackie gdzie najmłodsi mogli pod okiem straża-
ków ugasić pożar. Po zmroku mieszkańcy bawili się przy dobrej muzyce 
zespołu Remix Band oraz ekipy z Super Impreza do samego rana. 

Drugi dzień Dożynek rozpoczął się o 15:00 zabawami i atrakcjami dla naj-
młodszych, pokazami udzielania pierwszej pomocy, konkursu STRONG MAN 

oraz najciekawszym punktem – losowaniem cegiełek z cennymi nagrodami. 
Wieczór zakończył się świetną zabawą do północy i oficjalnym zakończeniem 
Dni Dąbrowy- Dożynek Gminnych w 2019 roku. 

Kierujemy podziękowania dla Pana Wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strącz-
ka za pomoc w organizacji oraz dofinansowanie wydarzenia. Serdeczne 
podziękowania również dla Pana Sołtysa Romana Marosza wraz z małżonką, 
Rady Sołeckiej w Dąbrowie oraz strażaków OSP Dąbrowa – bez ich ciężkiej 
pracy nie byłoby możliwe zorganizowanie tego wydarzenia. 

Wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Gminy Kłaj.

Krzysztof Hytroś

Fot. Mateusz Rajca 

Specjalne podziękowania dla:

Wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strączka
LGD Wieliczka
Sołtysa Romana Marosz z małżonką
Księdza Proboszcza Adama Kozłowskiego
Tomasza Szewczyk z małżonką
Usługi Budowlane Piotr Kościółek
Zakład Ślusarski Jarosław Jastrzębski
Usługi budowlane oraz koparki - Stanisław Iwulski
Krzysztofa Iwulskiego
Adam Dziadur - Piekarnia Janek w Szarowie
RZT Technika Grzewcza Łukasz Stachnik
Pawła Jędrzejczyka z małżonką
Wojciecha Smoter
Hotel Azalia
Bank Spółdzielczy w Kłaju
PSB Mrówka Józef Wcisło
"Jamat" Mateusz Jastrzębski
PM Instal Piotr Mięso
Jacka Kościółka
Mirosław Mazgaj firma Wenterm
Małgorzaty i Wojciecha Kościółek
Małgorzaty Marosz - Gola

Dziękujemy również sponsorom:

Radna Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek
Radny Powiatu Wielickiego Zdzisław Prochwicz
Przewodniczący Rady Gminy Kłaj Sylwester Skoczek
Radna Gminy Kłaj Elżbieta Baja
Radny Gminy Kłaj Krzysztof Hytroś
Salon fryzjerski "Ewa" Ewa Dziedzic
Krystian Flasiński
Firma Usługowo Handlowa Andrzej Hytroś
Zakład Blacharsko Lakierniczy Stanisław Hytroś
Danuta Skarła
Usługi mechaniczne oraz przeglądy techniczne Marek Juszczyk
Usługi Grawerskie Waldemar Kościółek
Usługi Szklarskie Adam i Mirosław Kowal
MKS Wyzwolenie
Iwona i Krzysztof Nowak
Usługi Budowlane Krzysztof Nowak 
Grzegorz Odrobina
Sklep Spożywczy Danuta Orlik
Stanisław Placek z małżonką
Grzegorz Wrona z małżonką
Zakład stomatologiczny Anna i Katarzyna Rutkowscy
Ireneusz i Ewa Skrzypek
Łukasz Smoter
Studio Zdrowia Art&Health
Sołtys Szarowa Elżbieta Jankowicz
Mini delikatesy Józef i Krystyna Zawadzcy
Ewa i Janusz Szczudło
Delikatesy Centrum w Kłaju - Stanisława Nowak
Sobkiewicz Małgorzata i Grzegorz
Anna i Krzysztof Skarła
Maria i Jerzy Szafraniec
Sklep elektryczny Kabelek Brzezie
Bar „Frykas”
Kwiaciarnia Maciejka
Gospodarstwo Ogrodnicze Lucyna i Jacek Kukiełka
Piotr Janusz
Tomasz Trzaskalski z małżonką
Aleksander Mleko
Edward Moczulski z małżonką
Łukasz Leńczowski
Piotr i Dorota Baka
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Piknik w Łężkowicach 
Przy pięknej pogodzie w dniach 10 - 11 sierpnia na boisku sportowym 
w Łężkowicach po raz VII zorganizowany został przez OSP Łężkowice 
„PIKNIK RODZINNY”, który z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością.

Pierwszy dzień rozpoczął się meczami o puchar Prezesa OSP Łężkowice. 
Mecze były emocjonujące i zacięte. Walka w nich była twarda ale wszyst-
ko zgodnie z regułami o których zostali poinformowani kapitanowie 
drużyn.

Ze wszystkich zgłoszonych drużyn najlepszą okazała się drużyna "WIAT-
MAX". Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Po zakończonym turniej piłki nożnej rozpoczęła się zabawa taneczna którą 
swoją grą umilał zespół „WILIBAND" oraz DJ Eliasz. Zabawa trwała prawie 
do samego rana, w zabawie nie przeszkadzał nawet padający deszcz, który 
zaczął padać około północy.

Drugi dzień Pikniku rozpoczął się od gier i zabaw dla najmłodszych ,które 
prowadziły panie animatorki pod przewodnictwem p. Pauliny Włodarczyk. 
Atrakcjami dla dzieci były dmuchańce ,kule wodne ,lody oraz wata cukrowa.

Na teren obiektu na którym odbywał się Piknik przybył radiowóz policyjny 
,co zaciekawiło zarówno dzieci jak i dorosłych. Wszyscy zainteresowani mo-
gli dowiedzieć się jak wygląda praca policjanta, jakie działania podejmują 
stróże prawa. Osoby chętne mogły spróbować swoich możliwości w torze 
przeszkód w ubranych tzw. alkogoglach.

Dużym zainteresowanie cieszyły się również samochody strażackie, 
które pojawiły się podczas trwania imprezy. Strażacy opowiadali o swojej 
pracy jak również prezentowali sprzęt, który używają podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych.

Największą atrakcją jak się okazało była piana dla dzieci wytworzo-
na przez miejscową OSP.

Drugi dzień pikniku zakończył się pokazem sztucznych ogni, który nagro-
dzony został brawami od przybyłych ludzi.

P.S.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach składa serdeczne podziękowa-
nia dla panów komendantów Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 
za umożliwienie przyjazdu samochodów.

W imieniu organizatorów
Grzegorz Matura

Sponsorzy VII Pikniku Rodzinnego w Łężkowicach:

URZĄD GMINY W KŁAJU 
FIRMA STAL ADAM
FIRMA BETONIT - ANDRZEJ ZAMĘTA
PIEKARNIA BEDNARZ –BOCHNIA
FIRMA ALBORG - JOWITA ŚWIDERSKA
FIRMA ADVENTURE BRAND -PAWEŁ PRZYGODA
ROMAN MAROSZ - SOŁTYS WSI DĄBROWA
LUCYNA DUDZIAK - RADNA WSI ŁĘŻKOWICE I GRODKOWICE
FIRMA PARMAX
FIRMA OPONAR
PIZZERIA MAMMA MIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE- „COLDAMRK”
DRUKARNIA ONE PRINTE
FIRMA PRO-CONSTRUTION
ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU -DANIELA KOŻUCH 
STACJA PALIW PETRO-TAR 
ANDRZEJ I AGATA ŚWIĘTEK
KOMINY S.A - ARTUR CHWASTEK
FIRMA EUROBYT 
FIRMA „KOMWIT” - WITOLD JANKOWICZ
PIEKARNIA JANEK - SZARÓW
MOTO-SAS
HOTEL LECH
FIRMA KOMINUS
AUTO SERWIS GRZEGORZ CHUDZICKI
NIEPOŁOMICKIE CENTRUM PROFILAKTYCZNO- LECZNICZE 
SKLEP ZOOLOGICZNY „LORA” NIEPOŁOMICE
BAR GASTROPOL - JACEK GĄDEK
FIRMA BROTHERS CARS
JAN I MARIA BIAŁOBRZESCY
TOMASZ DZIEDZIC
DJ ELIASZ 
ŚWIATŁO I DŹWIĘK FIRMA ROBERTUS
FIRMA PRZETWARZAJ.PL

Rafał Szafraniec
Konstrukta Tomasz Talaga i Artur Cieślik
Sylwester Szafraniec
Beata i Jan Nosek
Grzegorz i Renata Jach 
Witold Kalicki
Mateusz Rajca
FUH K-Mech - Produkcja maszyn
Mobil Bar Makowscy i Maksiu
Jarosław Kościółek
Agata i Tomasz Talaga
Aleksandra i Marcin Gruszecki
Magdalena i Krzysztof Kutrzeba
Anna Hytroś
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie
Paulina i Mateusz Dziedzic
Solarz Kuchnie - Robert i Jadwiga Solarz
Agnieszka i Mariusz Wróbel
Instalacje elektryczne Marian Wajda
Marcin Janik z małżonką
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Piłkarskie rozgrywki o Puchar 
Wójta Gminy Kłaj 

10 i 11 sierpnia na boisku sportowym Ludowego Klubu Sportowe-
go „Zryw” Szarów miało miejsce największe, najbardziej emocjonujące 
spotkanie dla piłkarzy z terenu Gminy Kłaj wydarzenie sportowe. W tych 
dniach bowiem rozegrane zostały cztery mecze, aby wyłonić drużynę, 
która przez najbliższy rok będzie mogła szczycić się mianem tej najlep-
szej w naszej gminie. W tym roku swój piłkarki sukces odniosła druży-
na „Wolnych” Kłaj.  

Sobotnim popołudniem jako pierwsi na murawę boiska „Zrywu” wyszli pił-
karze „Targowianki” i „Wolnych”. Wynik do samego końca meczu była wielką 
niepewną (2:2). Dopiero po rzutach karnych „Wolni” awansowali do niedziel-
nego finału z wynikiem (4:5). Drugi mecz pomiędzy gospodarzami imprezy 
„Zrywem”, a „Startem”, po 90-ciu minutach zaciętej walki mecz również 
zakończył się remisem (2:2). Po rzutach karnych ze swojego awansu z wyni-
kiem 2:4 ucieszyli się piłkarze z Brzezia. 

Niemniej emocji przyniosła niedziela, a z nią mecze o trzecie oraz pierwsze 
miejsca. Rywalizując o trzecie miejsce „Targowianka” pokonała „Zryw” 
z wynikiem 4:1. W meczu finałowym natomiast „Start” został pokonany 
przez „Wolnych” 1:3. Tak, dzięki swoim 8 bramkom „Wolni” Kłaj mogą cieszyć 
się mianem najlepszej drużyny Gminy Kłaj przez najbliższe 12 miesięcy, aż 
do kolejnych rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Kłaj. 

Za swoje sportowe umiejętności i wolę walki wszystkie cztery drużyny 
nagrodzone zostały nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez go-
spodarza gminy – Zbigniewa Strączka. Puchary natomiast wraz z Wójtem 
wręczył Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Skoczek. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

Serdecznie dziękujemy „Zrywowi” Szarów za doskonałą organizacje 
tego sportowego przedsięwzięcia. 

Oliwia Bieda 

Klasyfikacja ogólna:

1 miejsce – „Wolni” Kłaj

2 miejsce – „Start” Brzezie 

3 miejsce – „Targowianka” Targowisko 

4 miejsce – „Zryw” Szarów

II Zawody Wędkarskie „Lato 2019” 

W sobotni poranek, 27 lipca na stawie „Gradobić” w Kłaju odbyły się 

drugie już Zawody Wędkarskie pn. „Lato 2019”. Z wędką na brzegu sta-

wu dzieci i młodzież rywalizowały kto z nich złowi najwięcej. Uczestnicy 

podzieli się na trzy grupy wiekowe i po wylosowaniu swoich stanowisk, 

punktualnie o 9 rozpoczęto połowy. Po równych trzech godzinach odby-

ło się ważenie złowionych ryb przez komisję sędziowską, a towarzyszyły 

temu emocje, duma i podekscytowanie zawodników oraz niebywale 

piękna pogoda. 

Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Kłaj oraz nagrody przekazane od 

sponsorów zwycięzcom wręczył Pan Władysław Kosiński - członek Towa-

rzystwa Wędkarskiego „Las”. 

Organizatorami imprezy byli: Sołtys i Rada Sołecka Kłaj oraz Towarzy-

stwo Wędkarskie „Las”. 

Oliwia Bieda 

Wyniki zawodów

Klasyfikacja ogólna

1 miejsce – Wiktor Szczęśniak 2430 pkt. 

2 miejsce – Mateusz Banasiak 735 pkt.

3 miejsce – Michał Zachajusz 250 pkt.

Grupa maluchów:

1 miejsce – Michał Zachajusz 

2 miejsce – Mikołaj Bochenek 

3 miejsce – Jakub Golarz 

Grupa średnia:

1 miejsce – Mateusz Banasiak 

2 miejsce – Nadia Kulas

3 miejsce – Dawid Mikulec

Grupa najstarsza:

1 miejsce – Wiktor Szczęśniak

2 miejsce – Alan Kulas

3 miejsce – Kamil Bochenek
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Sekcja piłki nożnej!

Szkółka Piłkarska Hat-Trick Kłaj zaprasza chętne dzieci w wie-

ku 4+ do sekcji piłki nożnej!

Właśnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Zajęcia odbywają się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

w Kłaju i prowadzone są przez Pana Bartłomieja Kolarza oraz Pan 

Wojciecha Wilka.

Szkółka działa od 2011 roku i bardzo aktywnie współpracuje z Gmi-

ną Kłaj!

Więcej informacji pod numerem telefony: 888 407 660.
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