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WYWIAD Z WÓJTEM WYWIAD Z WÓJTEM

To również będzie pracowity rok!

 2018 był bardzo dobrym rokiem, pod względem pozyskanych fundu-

szy unijnych, jak również pod względem realizowanych inwestycji… ale 2019 

będzie jeszcze lepszy! Już na samym początku zbieramy „owoce” pracowitych 

12 miesięcy ubiegłego roku. Odebrany i oddany do użytku został budynek 

dworca PKP w Kłaju. W marcu klucze do swojego długo wyczekiwanego bu-

dynku socjalnego odbiorą sportowcy „Startu” Brzezie. Na finał prac czekają 

mieszkańcy Łysokań, gdzie wykonywany jest remont wewnątrz Domu Kul-

tury. Praca nieustannie wre w Szarowie. Tam bowiem trwa rozbudowa Re-

mizy Ochotniczej Straży Pożarnej, a już w najbliższym czasie rozpocznie się 

budowa parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła. Przez najbliższe 

12 miesięcy będziemy dążyć do dokończenia rozpoczętych już zadań, wśród 

których są m.in. rozbudowa sieci tras pieszo–rowerowych oraz projekt 

związany z trwałą wymianą nieekologicznych urządzeń grzewczych 

na proekologiczne źródła ciepła. Aktualnie trwają również prace remonto-

we wewnątrz Domu Kultury w Łysokaniach. Dotacja, jaką udało się pozyskać 

dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego, przeznaczo-

na jest na generalną renowację wewnątrz budynku użyteczności publicznej, 

tak aby stał się miejsce spotkań lokalnej społeczności. 

Nowy rok to nowe priorytety. Będzie to niewątpliwie bardzo pracowity okres, w którym zadaniem numer jeden będzie 

budowa Gminnego Centrum Kultury oraz rewitalizacja centrum Kłaja. Dzięki ogromnemu dofinansowaniu z RPO, w końcu 

gruntownie przebudowany zostanie stary budynek ośrodka zdrowia, gdzie powstać ma w pełni wyposażona placówka 

kulturalna. Obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w środku nie braknie 

takiego sprzętu jak: mobilna scena, oświetlenie estradowe, ścianka wspinaczkowa, monitor interaktywny oraz urządze-

nia do aktywności fizycznej. Plac w samym centrum stolicy gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie GCK wzbogaci się o: letnią 

scenę z zapleczem, wiaty przystankowe, otwartą siłownię, a także altanki. Najmłodszych mieszkańców z pewnością ucieszy 

odrestaurowany i wyposażony w sprzęt do zabaw tramwaj, który dotychczas użytkowany był jedynie podczas imprez plenero-

wych. Zakończenie realizacji tej części przedsięwzięcia przewiduje się na 2020 rok. Łącznie obydwa projekty będą kosztować 

ponad 5 mln zł.

Pierwszeństwo na liście zadań do rozpoczęcia w 2019 roku ma również projekt pn. „Rewitalizacja i zagospoda-

rowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj”. Przedmiotem zadania  ma być stworzenie 

terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi, pomieszczeniami sanitariatów i przebieralni, wiat turystycznych, 

parkingów oraz tzw. „Miasteczka Rowerowego” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie tere-

nu będzie obejmowało m.in. uporządkowanie przestrzeni publicznej, zabezpieczenie terenu przed ryzykiem zalania bądź 

powodzi, utworzeniu terenów rekreacyjnych z plażami i pływającymi pomostami. W pobliżu utworzone zostaną edukacyjne 

parki tematyczne dotyczące układu słonecznego, formacji skalnych oraz park sensoryczny - „ścieżka trwa” o zróżnicowanej 

murawie. Teren zostanie wyposażony w niezbędne elementy małej architektury tj. ławki, stoliki, stojaki na rowery, wiaty. 

Przestrzeń z funkcją kąpieliskową będzie obejmowała: plażę piaszczystą, pomosty pływające,  platformy dla wędkarzy, 

wiaty - altany turystyczne, przebieralnie z sanitariatami, plac zabaw dla maluchów i dla starszych dzieci z parkiem linowym, 

boiska do siatkówki plażowej, siłownię, a także miejsca przystosowane do grillowania oraz ognisk. W takim miejscu obo-

wiązkowym jest budowa dużego parkingu dla samochodów i rowerów. Po sfinalizowaniu zadania będzie można korzystać 

z zakupionego wyposażenia m.in. kajaków, rowerów wodnych, wyposażenia ratowniczego itp. Przedmiotowa inwestycja jest 

mocno związana z rozwojem Gminy w kierunku turystycznym, a co za tym idzie? Zmierza do rozwoju gospodarczego całej 

Gminy, dlatego też została wybrana jako kolejny priorytet roku 2019.

Równie ważnym celem na 2019 rok jest rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawo-

wej w Grodkowicach. Przedmiotem inwestycji będzie budowa pełnowymiarowej sali, która będzie służyć zarówno placówce 

oświatowej, jak i lokalnej społeczności. Obiekt sportowy dobudowany zostanie do istniejącego budynku szkoły podstawowej 

oraz połączony zostanie z nią komunikacyjnie w poziomie parteru i piętra. W planie jest również wyposażenie sali gimna-

stycznej w konstrukcje do koszykówki, siatkówki, a także w kotarę grodzącą z napędem elektrycznym, drabinki gimnastyczne, 

zestaw lin i kółek gimnastycznych oraz tablice wyników sportowych. Oprócz podstawowego sprzętu zakupione zostanie 

wyposażenie ruchome tj. m in. skrzynie gimnastyczne, odskocznie, równoważnie itp. Inwestycja jest niezbędna, bowiem 

placówka jest szkołą integracyjną, gdzie część dzieci posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Niewątpliwie wykonanie 

zadnia przełoży się na wzrost zainteresowania uprawianiem sportu, jak i wpłynie pozytywnie na jakość prowadzonych zajęć 

sportowych. Na wykonanie zadania wnioskować będziemy o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Koszt planowanego zadania wg kosz-

torysów wynosi ponad 4,4 mln zł, a możliwe dofinansowanie wg. obecnych regulaminów programu to maksymalnie 30% 

kosztów zadania. Zadane będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

na użytkowanie działki dla celów budowlanych, o które gmina stara się od ponad roku. 

W kolejce do realizacji przewidziany jest remont ostatniego już Domu Kultury w Łężkowicach, jak również rozpoczęcie 

długo już oczekującego zdania, mianowicie budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Targowisku. W styczniu br. decyzją Rady Gminy, Gmina Kłaj przystąpiła do Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarno-

wa jako członek wspierający. Tym samym coraz bliżej jesteśmy realizacji projektu Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czyli zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania ener-

gii cieplnej i elektrycznej. Wspólnie z pozostałymi gminami partnerskimi rozpoczęliśmy już postępowanie przetargowe.

W minionym roku podpisana została umowa z firmą Novak-Rygiel Studio Architektoniczne na wykonanie projek-

tu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy budynku domu kultury dla budowy przedszkola w miejsco-

wości Dąbrowa. Jest to zadanie, o którym mówiłem od początku pierwszej kadencji, a stworzenie projektu jest pierwszym 

krokiem w jego realizacji. Wykonanie projektów otworzy drzwi do realizacji zadania i pozyskiwania na to zadanie funduszy 

zewnętrznych.

Po zakończeniu części 1 zadania pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą 

trasom”, realizowana będzie kolejna część: „Budowa trasy pieszo-rowerowej – budowa odcinka trasy VeloRaba Targowisko-

-Kłaj oraz kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych 

po drogach gminnych”. Ta część zadania obejmuje budowę drewnianej kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby 

o długości 120 m i szerokości 4 metrów. Kładka ta wzniesiona będzie na słupach  żelbetowych ponad istniejący teren na wy-

sokość 1,5- 2,0 m. W ostatniej, trzeciej części zadania trasy rowerowych łączników prowadzonych po drogach gminnych mają 

zostać specjalnie oznakowane w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi oraz tablicami infor-

macyjnymi z mapami. Zadanie to jest bardzo pracochłonne, dlatego termin jego wykonania przewidziano do końca czerw-

ca 2019 roku. Jednak na takie atrakcje chyba warto czekać.

Zbigniew Strączek

Wójt Gminy Kłaj
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Pożegnanie Komendanta

6 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce odbyło się uro-

czyste pożegnanie dotychczasowego komendanta wielickiej jednostki. 

Z policjantami, pracownikami cywilnymi, przedstawicielami władz sa-

morządowych oraz kierownictwem instytucji współpracujących z Policją 

żegnał się insp. Piotr Banasik. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Robertowi 

Strzeleckiemu - pełniącemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódz-

kiego Policji w Krakowie przez podinsp. Tomasza Jońca - Komendanta Ko-

misariatu Policji w Niepołomicach.

O godz. 11.00 podczas oficjalnej uroczystości Komendant Powiatowy 

Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik z rąk pełniącego obowiązki I Zastępcy 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckie-

go odebrał rozkaz o przejściu do dyspozycji Komendanta Wojewódzkie-

go Policji w Krakowie. Insp. Robert Strzelecki podziękował za profesjonalną 

i oddaną służbę w zarządzaniu wielicką jednostką. Podkreślił, że komen-

da pod kierownictwem insp. Piotra Banasika osiągała wysokie wyniki, 

za co skierował słowa uznania nie tylko do odchodzącego komendanta, ale 

do wszystkich policjantów i pracowników Policji. Insp. Piotr Banasik żegna-

jąc się z policjantami i pracownikami podziękował wszystkim za lata dobrej 

współpracy, przychylność, a także pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. 

Podczas pożegnania podkreślił, że czas kiedy kierował komendą był najlep-

szym okresem w jego dotychczasowej służbie. „Czasy kiedy kierowałem wie-

licką Policją były dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym i życiowym” 

– podsumował insp. Piotr Banasik. Słowa podziękowania skierował również 

w kierunku przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wy-

miaru sprawiedliwości oraz innych instytucji współpracujących z wielicką 

jednostką. Dziękował za udaną współpracę, za tworzenie dobrego klimatu, 

za chęć nawiązywania dialogu. Dodał, że z sympatią będzie wspominał ten 

czas. Wszyscy goście bardzo pozytywnie podsumowali współpracę z wie-

licką Policją pod kierownictwem dotychczasowego komendanta i dzięko-

wali mu za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

podkom. Magdalena Chwastek

Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych

KPP Wieliczka

Niebawem rozpoczną się prace nad 
budową parkingu 

Już w najbliższym czasie rozpoczną się prace, na które czekają 
mieszkańcy zwłaszcza Szarowa oraz Dąbrowy. Tam bowiem 
powstać ma parking przy Kościele parafialnym. 

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Zadanie pn. „Budowa parkingu w Szarowie” to operacja typu: 
kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Oliwia Bieda

Koniec prac i co dalej? 

Gmina Kłaj zrealizowała projekt pn. ,,Budowa Infrastruktury Ob-
sługi Podróżnych w Obszarze Dworca Kolejowego w Gminie Kłaj” 
w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Prace związane z realizacją zadania dobiegły końca. Celem 
projektu była poprawa mobilności społecznej i warunków dla roz-
woju usług turystycznych, a także poprawa jakości środowiska na-
turalnego, poprzez budowę centrum przesiadkowego w obszarze 
dworca kolejowego w miejscowości Kłaj. W ramach projektu stwo-
rzone zostało centrum przesiadkowe w miejscowości Kłaj, przy 

linii kolejowej łączącej Kraków z Tarnowem. Infrastruktura tj. 
parking park & ride, bike & ride, a także ogólnodostępny budynek 
dworca kolejowego umożliwią mieszkańcom poszczególnych 
miejscowości na bardziej komfortowe korzystanie z infrastruk-
tury dworca kolejowego, pozostawienie samochodu bądź ro-
weru na jednym z dwóch parkingów i kontynuowanie podróży 
pociągiem. Budynek nowoczesnego dworca pozwoli na bezpiecz-
ne i przyjazne oczekiwanie w komfortowych warunkach, a także 
skorzystanie z Infokiosku wyposażonego w darmowy internet 
celem sprawdzenia rozkładu jazdy bądź przeglądnięcia pobliskich 
atrakcji turystycznych. W tym sensie infrastruktura pozwoli na mak-
symalne wykorzystanie potencjału, jakim jest Szybka Kolej Aglome-
racyjna w Aglomeracji Krakowskiej. W ramach projektu wdrożony 
został nowoczesny system informacji dla podróżnych. Końcowym 
etapem inwestycji jest montaż samoobsługowej stacji naprawczej 
dla rowerów, a także montaż wiat rowerowych.

Joanna Jankowicz – Nogal 

„Potrójne szczęście”

17 stycznia Wójt Gminy Kłaj - Zbi-
gniew Strączek złożył wizytę nowym 
mieszkańcom naszej gminy – trojacz-
kom z Targowiska. Maluszki przyszły 
na świat 28 listopada 2018 roku. Ro-
dzice otrzymali od gospodarza gminy 
nie tylko gratulacje z okazji narodzin 
Ich „potrójnego szczęścia”, ale rów-
nież tort, który stanowi spory zapas 
pampersów. 

„Narodziny Milenki, Tymusia oraz Mar-
tynki to niecodzienne wydarzenie i odkąd 
sięgam pamięcią to pierwsze na terenie 
gminy. Dzieci to nie tylko radość i powód 
do dumy, ale i nasze największe bogac-
two. Szczęśliwym rodzicom życzę aby Ich 
pociechy rosły w zdrowiu, miały radosne 
i beztroskie dzieciństwo, napotykały wyłącznie życzliwych ludzi w swoim 
życiu i aby wyrosły na wspaniałych ludzi.” – tymi słowami pogratulował 
rodzicom gospodarz gminy.

Oliwia Bieda

KOMUNIKAT

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłaj (dalej 
„KSWiP”) w roku 2019 odbywać będzie posiedzenia cykliczne 
(zgodnie z zapisami § 61 ust. 1 w zw. § 58 ust. 2 Statutu Gminy 
Kłaj). Posiedzenia te będą się odbywać 1 raz w miesiącu w drugą 
środę każdego miesiąca (począwszy od lutego 2019 roku). Posie-
dzenia cykliczne odbędą się za każdym razem w godz. 14:00 ÷ 
16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy na III piętrze II budyn-
ku Urzędu Gniny Kłaj.

Pierwsze cykliczne posiedzenie KSWiP odbędzie się w dniu 13 
lutego 2019 roku w godzinach i miejscu jak wyżej.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż skargi, wnioski i petycje 
kierowane do Rady Gminy można składać:

a) na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłaj;
b) w biurze Rady Gminy Kłaj;
c) w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj oraz
d) podczas wyżej wymienionych posiedzeń cyklicznych KSWiP.

Sylwester Śmiałek - radny Gminy Kłaj
przewodniczący KSWiP
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Nowoczesne centrum przesiadkowe w Kłaju już otwarte

„Chciałoby się powiedzieć nareszcie… długo czekaliśmy na realizacje tej inwestycji. W końcu, po 26 latach udało się i obiekt ten może służyć mieszkań-
com oraz turystom.” – takimi słowami, podsumował realizowane od blisko 2 lat przedsięwzięcie, budowy dworca przy PKP w Kłaju – Wójt Gminy 
Zbigniew Strączek. 

14 lutego odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu zlokalizowanego przy kolei w Kłaju. Mieszkańcy czekali na niego od lat. Po przeszło pół-
torarocznym remoncie, podróżujący koleją na pociąg mogą czekać w nowoczesnej poczekalni, odszukać potrzebne wiadomości w punkcie informa-
cji turystycznej oraz pozostawić rower bądź auto na jednym z dwóch parkingów w systemie Park&Ride. Oficjalnego otwarcie nowoczesnego centrum 
obsługi podróżnych, poprzez przecięcie wstęgi dokonali, inicjator zadania, Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek oraz Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego – Łukasz Smółka, Poseł na Sejm RP - Urszula Rusecka oraz Starosta Powiatu Wieleckiego – Adam Kociołek.  Natomiast poświęcenia dokonał 
Proboszcz kłajowskiej Parafii, Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek.

Wartość inwestycji wyniosła 2.341.783,41 złotych, z czego Europejski Fundusz Rozwój Regionalny dofinansował przedsięwzięcie kwotą: 1.990.385,21 
złotych.

Co ciekawe, to  nie koniec inwestycji w tym miejscu. Z końcem stycznia 2019 roku gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Park&Ride 
w Kłaju i Dąbrowie. W chwili obecnej wniosek jest na etapie oceny formalnej. Projekt będzie kosztował blisko 770 tys. złotych, a dofinansowanie z funduszy 
europejskich wyniesie aż: 654 260,88 złotych. 

Oliwia Bieda

Nowe radiowozy dla Komendy 
Powiatowej Policji w Wieliczce

20 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce odbyło się spo-
tkanie opłatkowe. Podczas tej wyjątkowej uroczystości przy wigilijnym 
stole spotkali się policjanci, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście. 
W tym wyjątkowym dniu funkcjonariusze odebrali kluczyki do trzech 
nowych radiowozów.

Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem wielickiej Policji, gdzie 
ks. Wiesław Popielarczyk poświęcił nowe radiowozy. Pojazdy pochodzą 
z programu, w ramach którego połowę kosztów zakupu ponoszą mundu-
rowi, a połowę samorządy, na terenie których auta będą wykorzystywane. 
Przekazane radiowozy zostały dofinansowane przez: Starostwo Powiatowe 
w Wieliczce, gminę Wieliczka oraz połączone środki z gminy Niepołomice 
i Kłaj. 

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik podziękował 
za finansowe wsparcie wszystkim samorządom. Zakupione samochody 
służbowe będą wykorzystywane przez policjantów dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu wielickiego, ale również celem podniesie-
nia bezpieczeństwa użytkujących je policjantów w trakcie pełnienia służby. 

Podczas spotkania Starosta wielicki Adam Kociołek w obecności Komen-
danta Powiatowego Policji w Wieliczce insp. Piotra Banasika, podziękował 
za dotychczasową współpracę życząc wszystkim funkcjonariuszom 
oraz pracownikom cywilnym. 

Po poświęceniu opłatków przez ks. Wiesława Popielarczyka, wszyscy obec-
ni na spotkaniu połamali się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia.

podkom. Magdalena Chwastek
Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych
KPP Wieliczka

Wieliczka. Policja uderza w gang 
narkotykowy, zatrzymano 11 osób

Sukcesem zakończyła się akcja wielickich policjantów, którzy w czwar-
tek rano zatrzymali 11 osób związanych z narkotykowym biznesem 
prowadzonym na terenie powiatu wielickiego. Zabezpieczono około 
2,5 kg środków odurzających.

Zorganizowana akcja uderzająca w lokalne środowisko narkotykowe mia-
ła miejsce wczoraj - 7 lutego br. Na podstawie postanowień prokuratury, 
wieliccy policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji  w Krakowie 
oraz przewodników psów tropiących z Komendy Miejskiej Policji w Krako-
wie przeprowadzili działania na terenie powiatu wielickiego, bocheńskie-
go oraz krakowskiego. Policjanci jednocześnie weszli na przeszukania do 
17 wytypowanych miejsc. W skutecznym przeprowadzeniu akcji bar-
dzo pomocne były przeszkolone psy, które pomogły ujawnić nielegalne 
substancje.

Podczas czynności zatrzymano 11 osób w wieku od 18 do 32 lat i prze-
jęto niemal 2,5 kilograma narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, 
lsd oraz mefedron. Wiadomo jednak, że grupa obracała znacznie więk-
szymi ilościami narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych 
środków odurzających to około 75 tysięcy złotych.  W czasie przeszukań 
funkcjonariusze zabezpieczyli także 15,5 tysięcy złotych w gotówce, 
telefony komórkowe oraz sprzęt do porcjowania narkotyków. Na poczet 
przyszłych kar zabezpieczono samochody osobowe o wartości około 
80 tysięcy złotych. 

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty posiadania lub posiadania znacz-
nych ilości środków odurzających, a także handlu narkotykami.  Trwają 
uzgodnienia z prokuraturą na temat zastosowania środków zapobiegaw-
czych wobec poszczególnych podejrzanych. W stosunku do 3 już wniesio-
no o tymczasowe aresztowanie.

Jak wynika z ustaleń policji większość zatrzymanych osób związana jest ze 
środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. 
Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Rozbicie grupy przestępczej, trudniącej się wprowadzaniem do 
obrotu narkotyków, to efekt wielomiesięcznej pracy policjantów z wydzia-
łu kryminalnego wielickiej komendy i dobrego rozpracowania środowi-
ska powiązanego z narkobiznesem. 

Podkreślić należy, że w 2018 roku wieliccy funkcjonariusze w ramach 
przeprowadzonych czynności zabezpieczyli ponad 84 kilogramy róż-
nego rodzaju środków odurzających. Tym samym Komenda Powiato-
wa Policji w Wieliczce roku udaremniła wprowadzenie na rynek zakazanych 
substancji  o wartości około 2,1 miliona złotych. Jak widać problem na 
terenie powiatu jest poważny. Z pewnością jednak zagadnienie zwalcza-
nia przestępczości narkotykowej będzie jednym z priorytetów Policji wie-
lickiej na rok 2019 i lata następne.

podkom. Magdalena Chwastek
Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych
KPP Wieliczka

Zielony Pierścień Tarnowa

Rada Gminy Kłaj uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Kłaj do Stowarzyszenia - Zielony Pier-
ścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający. Tym samym coraz bliżej jesteśmy realizacji projektu Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czyli zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej.

W dniu 31 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Gmin członkowskich celem 
omówienia przygotowania postępowania przetargowego w sprawie wyłonienia Generalnego Wykonawcy oraz Inspektora Nad-
zoru. Jednym z głównych założeń posiedzenia jest ogłoszenie postępowań przetargowych na przełomie I i II kwartału 2019 r.  
Wkrótce kolejne informacje.

Wojciech Liszkowski
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Gminne Jasełka

Święta to moment magiczny, pełen spokoju i ciepła rodzinnego domu. Człowiek zatrzymuje się wśród zgiełku, zastanawia się, co jest 
dla niego ważne. Stara się okazać drugiemu człowiekowi, jak istotne jest to, aby nie być samotnym i spędzić te chwile w rodzinnym 
gronie, przy wigilijnym stole. W ten wyjątkowy czas przenieśliśmy się 18 grudnia, dzięki XIV Gminnym Jasełkom, pt. „Dziś wszystkim 
Nam Bóg narodzi się!”. W sali widowiskowej Urzędu Gminy na występie uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskie-
go w Kłaju zgromadziły się rodziny małych aktorów, mieszkańcy gminy, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.

Tegoroczne jasełka ukazywały sceny nawiązujące do zdarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat oraz tradycji polskiej. Na scenie pojawiły się 
rzesze aniołów, pasterki i pasterze, nie zabrakło Heroda, diabłów, śmierci, do Dzieciątka, Maryi i Józefa tradycyjnie przybyli Trzej Królowie, 
a świętującą wigilijną wieczerzę rodzinę odwiedził św. Mikołaj z elfikami. Aktorzy w pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażo-
waniem odegrali swoje role. Całość przedstawienia przeplatana kolędami i pastorałkami tworzyła niepowtarzalny klimat radości i refleksji.

Oryginalny tekst, ciekawa choreografia, barwne kostiumy, oprawa muzyczna, ogromne zaangażowanie, pełna emocji i bezbłędna gra na-
szych wychowanków, którzy mieli do opanowania spore kwestie sprawiły, że publiczność oglądała poszczególne akty jasełek z wielkim 
zainteresowaniem. Młodzi aktorzy dostarczyli widzom wielu wzruszających, pięknych i radosnych przeżyć, za co w zamian otrzymali grom-
kie brawa. Po występie był czas na rozmowy przy słodkim poczęstunku.

Występ został również doceniony poprzez „bogate kolędowanie”, a uzbierana kwota pozwoliła na nagrodę dla występujących dzieci  w po-
staci darmowego, integracyjnego wyjazdu  do kina.

Pragniemy serdecznie podziękować Rodzinom naszych wychowanków, Dyrekcji, Radzie Rodziców oraz „złotym rączkom” za wszelką po-
moc w organizacji tegorocznych jasełek.

Anna Margielewska

Justyna Wolska

Orszak Trzech Króli

W dniu 6 stycznia w Targowisku odbył się tradycyjny Opłatek oraz pochód Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą  
o godz. 14.30 w Kaplicy w Targowisku, po której radosny orszak z Trzema Królami podążył do Domu Kultury. 

Królowie zostali powitani przez Sołtysa Mieczysława Piwowara. Mędrcy zaśpiewali kolędy i złożyli Jezuskowi dary. Na spotkanie przy-
byli zaproszeni goście: liczni mieszkańcy Targowiska, Adam Kociołek - Starosta Powiatu Wielickiego, Radni powiatu i gminy, ksiądz Pro-
boszcz Krzysztof Cwenar, Panie Dyrektorki Władysława Kozień i Patrycja Winzer oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Targowisku. 

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy IVa i IVb pod opieką pani Małgorzaty Bolek i pana Antoniego Baluka. Przedstawienie 
wzbogaciły pastorałki w wykonaniu chóru szkolnego i solistów grających na instrumentach, nad którymi czuwała pani Urszula Charycka - 
Nazaruk. Następnie wystąpił pan Janusz Rojek, który zachęcał wszystkich zebranych do wspólnego śpiewania kolęd. 

Ta tradycja stała się okazją do spotkań i miłych rozmów mieszkańców Targowiska przy poczęstunku. Za ogrom pracy włożony w coroczne 
spotkanie opłatkowe gorące podziękowania należą się organizatorom: Sołtysowi Mieczysławowi Piwowarowi i Radzie Sołeckiej, członkom 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko, a w szczególności Paniom z Klubu Seniora, które zadbały o piękne udekorowanie sali. Natomiast 
za imponujący spektakl okolicznościowy uczniom i nauczycielom ze szkoły w Targowisku. 

Małgorzata Bolek
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PAŁAC ŻELEŃSKICH – WIECZÓR Z GITARĄ I WIOLONCZELĄ

NIEDZIELA 10 MARCA, GODZ. 17.00

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego serdecznie zaprasza do pałacu w Grodkowicach w niedzielę 10 marca o godzinie 17.00 na koncert, w którym 
usłyszymy GITARĘ I WIOLONCZELĘ. 

Wystąpią:

HANNA NIEBORAK – wiolonczela i KRZYSZTOF NIEBORAK – gitara.

W programie utwory znane i nieznane w wersjach na gitarę solo oraz w duecie z wiolonczelą: m.in. opracowania muzyki klasycznej, filmowej a także 
popularnej – z Ameryki Południowej, Hiszpanii i Polski.

Duet istnieje od jesieni 2018 roku. Ma charakter rodzinny bowiem tworzy go ojciec z córką. Krzysztof Nieborak jest absolwentem wrocławskiej Akade-
mii Muzycznej. Po studiach przez dwa lata doskonalił grę w Wyższym Instytucie Sztuki w Hawanie. Nagrał kilkanaście pyt (solowych oraz z innymi wyko-
nawcami). Jest organizatorem koncertów i festiwali. Występował w kilku krajach europejskich oraz na Kubie i w Meksyku.

Hanna Nieborak to studentka krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Krakowskiej Szkoły Artystycznej (aktorstwo). Od kilku lat jest wolontariuszką 
na festiwalu filmowym „Nowe Horyzonty” we Wrocławiu. Wraz z kwartetem smyczkowym Akademii Muzycznej zdobyła główne nagrody na konkursach 
na Słowacji i w Polsce.

Spotkanie noworoczne, dzień dziadków i inauguracja Koła Gospodyń Gruszki

Sobota 26 stycznia w Gruszkach była świętem Babci i Dziadka, jak również okazją do zaprezentowania nowo założonego Koła Gospodyń Wiejskich 
- Gruszki.

Po powitaniu gości Sołtys Monika Gaj oddała głos Przewodniczącej Koła Gospodyń - Katarzynie Kowalczyk, która przedstawiła plan działania Koła. 
Podkreśliła chęć czerpania z tradycji połączonej z dzisiejszymi potrzebami. Po prezentacji nadszedł czas na występy, starsze i młodsze dzieci z Gruszek 
długo wcześniej ćwiczyły piękne wiersze pod okiem pani Sołtys Moniki Gaj. Dzień dziadków był połączony ze spotkaniem noworocznym, dlatego też 
pojawili się kolędnicy z gwiazdą. Nie zabrakło anioła i diabła, którzy składali tradycyjne życzenia. Wspólnie z młodymi artystami, z ochotą kolędowa-
li wszyscy zebrani. Nieocenione panie z Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń zadbały aby na stołach było nie tylko pięknie, ale i smacznie. Organizatorzy: Sołtys 
Monika Gaj z Radą Sołecką i Radnym Gruszek są wdzięczni za obecność mieszkańców oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Kłaj - Zbigniewa Strączka, 
Radnej Powiatu - Jadwigi Skoczek, Radnego Brzezia - Andrzeja Kuczko i pani Janiny Pucharskiej. Niestety czas spotkania upłynął szybko jednak wśród 
występów, śpiewu kolęd, wspomnień i wspólnych rozmów.

Radny Gruszek Marcin Kowalczyk 

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe w Szarowie

„Na ziemię w noc wtuloną
Bóg zszedł jak przed wiekami.
Braćmi się zawsze poczujmy,
przebaczmy krzywdy jak trzeba.
Podzielmy się opłatkiem – chlebem pokoju i nieba…”

W mroźny, niedzielny wieczór tymi słowami sołtys Szarowa przywitała licznie zebranych mieszkańców i zaproszonych gości na opłat-
kowym spotkaniu w Domu Kultury. Podczas bardzo radosnej i życzliwej atmosfery, serdeczne życzenia zebranym złożył  Pan Adam 
Kociołek - Starosta wielicki, Wójt Gminy Kłaj - Pan Zbigniew Strączek oraz Ksiądz Kanonik - Adam Kozłowski.

W uroczystości wzięli udział radni powiatowi, gminni, przedstawiciele OSP Szarowa i Dąbrowy, przedstawiciele LKS ,,Zryw” Szarów, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej oraz inni znakomici goście.

Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się opłatkiem, symbolem zgody i pojednania.

W darze noworocznym dzieci i młodzież Szarowskiej ,,Jaskółki” przedstawiły jasełka pt. ,,Światłość nad Betlejem”, a dalsze nasze świętowa-
nie uświetnił wspaniały wokalny zespół p. Marcina Gruszeckiego z małżonką i dziećmi. Artyści przybliżyli nam historię powstania kolędy 
i pastorałki wraz z ich pięknem.

Z grona wielu nominowanych do parafialnego ,,Anioła Roku 2018” wybrano Jakuba Ziębę. Anioła wraz z życzeniami zdrowia dla syna Kuby 
przyjęli rodzice Urszula i Grzegorz.

Szanownym gościom i licznie przybyłym mieszkańcom Szarowa oraz tym, którzy to spotkanie pięknie przygotowali serdecznie dziękuję. 

Alicja Wójtowicz - Sołtys Szarowa 
wraz z Radą Sołecką
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Kolędowanie w Kościele w Szarowie

„Śpiewam o Panie sławiąc imię Twe. 
U Twego żłóbka składam serce swe.”

Już za nami Boże Narodzenie - święto dla polskich rodzin bardzo wyjąt-
kowe i jakże ważne. Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd przy 
wigilijnym stole, to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. 

Chcąc przedłużyć ten magiczny czas oraz mając na uwadze kultywo-
wanie tradycji świątecznej, przedszkolaki z Przedszkola w Dąbrowie, jak 
co roku kolędowały w Święto Trzech Króli w Kościele Parafialnym w Sza-
rowie. Zaśpiewały kolędy oraz piękne pastorałki. Głośne brawa od licznej 
publiczności świadczyły, że występ się podobał i spotkamy się znów za rok.

Alicja Czyżycka

Uczniowie z Grodkowic w Grotesce

W ostatni dzień przed przerwą świąteczną, 21 grudnia, uczniowie 
z klas 4-5 wybrali się na wycieczkę do Teatru Groteska. Celem 
wycieczki było obejrzenie spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza” 
w wykonaniu profesjonalnych aktorów oraz rozbudzanie zainteresowań 
teatralnych dzieci.

Uczniowie obejrzeli piękny, mądry, zabawny i wzruszający spektakl o pra-
gnieniu bycia kochanym, docenionym oraz o sile marzeń. Na koniec dzie-
ci nagrodziły aktorów gromkimi brawami, a po pamiątkowych zdjęciach 
pełni wrażeń wrócili do domu aby rozpocząć długo wyczekiwaną przerwę 
świąteczną.

Joanna Łysek

„Śpiewem i tańcem chwalmy 
Dziecię Boże”

W niedzielę 16 grudnia mieliśmy ogromną przyjemność zaprezentować 
jasełka bożonarodzeniowe pt. „Śpiewem i tańcem chwalmy Dziecię Boże” 
w wykonaniu przedszkolaków i uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach. Wszystkie dzieci z nie-
samowitym zaangażowaniem wcieliły się w swoje role, przenosząc nas 
w wyjątkowy czas narodzin Jezusa. Przedstawienie było pełne zarów-
no wzruszających momentów, jak i radosnych akcentów taneczno-wokal-
nych. Scenografia nadała temu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat, 
jaki przynoszą nam również Święta Bożego Narodzenia.

Po zakończonym programie artystycznym Dyrektor Szkoły - Pani Iwo-
na Marzec podziękowała dzieciom za występ oraz złożyła wszystkim ży-
czenia świąteczne. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Rodzicom za przybycie, przygotowanie 
pięknych strojów dla dzieci i udział w kiermaszu bożonarodzeniowym. 

Pragniemy przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II - „Jeżeli tak uroczy-
ście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.

Kinga Turecka
Aneta Kaczmarczyk – Dreczko

„Kolejny rok jaskółkowych zmagań”

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” już od kilkunastu lat prężnie 
działa w Domu Kultury w Szarowie. Przez cały rok 2018 organizowa-
ła ona szereg zajęć tematycznych. Rok ten upłynął w naszej placówce 
bardzo ciekawie, wesoło i pracowicie. W każdym tygodniu było wiele 
atrakcji. Liczne wycieczki, spacery, gry terenowe.

W lipcu zorganizowaliśmy półkolonię dla 47 dzieci z Gminy Kłaj. Tematem 
przewodnim naszych zabaw była „kraina żołnierzy oraz w kraina harcerzy”. 
Nastąpił podział dzieci na dwie jednostki wojskowe: Komandosów, Spa-
dochroniarzy. Odbyły się zawody na najlepszą jednostkę wojskową, zaba-
wa „Wartownik”, „Bitwa zespołów”, zabawa w małych projektantów mody: 
„Ubiór wojskowy”. W krainie harcerzy była zabawa terenowa: „Zdobywanie 
barw oraz informacji po czym poznać harcerza”. Każdy harcerz musiał być 
zaradny odkrywając swój talent w rękodziele. Zdobywał sprawności har-
cerskie. Odbył się „Dzień dobrych uczynków”. Dzieci zdobywały drobne 
nagrody w różnych konkursach wiedzy oraz konkursach sprawnościowych.  

W sierpniu udaliśmy się na dziesięciodniową kolonię do najdłuższej wsi w Pol-
sce Zawoi. Wyjazd ten był możliwy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Nasze Dzieci” z Krakowa. Tam zwiedziliśmy bardzo dużo szlaków tury-
stycznych. Codziennie mieliśmy wiele atrakcji. Bawiliśmy się w parku lino-
wym, w basenie, w Parku Czarnego Daniela karmiliśmy zwierzęta. Każdy 
uczestnik kolonii mógł stworzyć ulubione zwierzątko ze siana podczas 
warsztatów zorganizowanych przez gospodarzy ośrodka. W ostatnim tygo-
dniu wakacji relaksowaliśmy się przy zabawach ruchowych i wycieczkach 
pieszych po okolicach naszej Gminy. Uczyliśmy się także dobrych manier, 
samodzielności, odpowiedzialności pełniąc warty w kuchni jaskółkowej, 
przygotowując smakołyki dla naszych kolegów i koleżanek.

W okresie roku szkolnego również twórczo relaksowaliśmy się po nauce. 
W tym roku, oprócz różnego rodzaju zajęć i zabaw w siedzibie placówki, 
raz na tydzień, mieliśmy okazję poznawać ciekawe miejsca poza naszą 
miejscowością. Wypoczynek rozpoczęliśmy od wizyty na niepołomickim 
basenie, na placu zabaw w Borku, wycieczkach rowerowych.

Tak naprawdę w każdym tygodniu, przez cały rok, dużo się działo. Każdy 
Jaskółkowicz mógł czuć się usatysfakcjonowany, gdyż mógł znaleźć coś 
atrakcyjnego dla siebie. Były liczne wycieczki, pikniki, dyskoteki, mikołajki. 
Organizowaliśmy również dużo zabaw na świeżym powietrzu. Jesteśmy 
łasuchami, więc nie zabrakło dni kulinarnych, gdzie przygotowywaliśmy 
zdrowe i pożywne posiłki. 

Tradycją stały się seanse filmowe, konkursy i tańce. Oprócz wielu podróży, 

wycieczek, zabaw, mamy też czas na naukę, zadumę i chwilę wytchnienia, 
gdyż bierzemy udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz artystycz-
no-teatralnych na miejscu. Jaskółkowicze mogli dzięki tym zajęciom 
eksponować swoje uczucia poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne 
i muzyczne. W miarę możliwości często uczestniczyliśmy w zajęciach 
na świeżym powietrzu, gdzie integrowaliśmy się podczas takich zabaw jak: 
gra w dwa ognie, zabawa w szukanego, gra w piłkę nożną. Bardzo chętnie 
graliśmy w różnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawiły, ale 
również uczyły np. tabliczki mnożenia, nazw kontynentów, jak również 
uczyły wytrwałości, cierpliwości i współpracy w grupie. Jako owoce dzia-
łalności świetlicy i zajęć plastycznych oraz teatralnych można wyliczyć: 
dekoracja sali świetlicowej pracami plastycznymi i wykonywanie gazet-
ki na korytarzu zgodnie ze zbliżającymi się świętami lub uroczystościami. 
Przygotowaliśmy dekoracje i ozdoby świąteczne. Graliśmy w przygotowa-
nych przez siebie przedstawieniach na Dzień Babci i Dziadka, Jasełkach.

Nie brakowało, też chwil przeznaczony na dyskusje, wymianę poglą-
dów i opinii, naukę wzajemnego szacunku oraz tolerancji, przejmowa-
nia odpowiedzialności za inną osobę.

Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich 
problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do zaburzeń, 
dysfunkcji. Oprócz tego braliśmy udział w różnych zajęciach grupowych, 
które uczyły szacunku do ludzi i samego siebie, znajomości trady-
cji narodowych oraz rodzinnych, pomagania innym- zwłaszcza osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Zaznajomiliśmy się z zagrożeniami związa-
nymi z uzależnieniami (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie 
od komputera). 

Możemy śmiało powiedzieć, że Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” 
to nasz drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, zrozu-
mienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy oraz wsparcia realizujemy się 
intelektualno – moralno – społecznie. 

Placówka oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, 
pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpraca z ro-
dziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Za-
jęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, 
temperamentu i zasobu doświadczeń. 

Wszystkie te działania realizowane były dzięki wsparciu Starosty Po-
wiatu Wielickiego, Wójta Gminy Kłaj, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Kłaju oraz Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”, 
za co im serdecznie dziękujemy!

Jaskółkowicze i wychowawcy

Pomaganie jest dziecinne proste – 
27. Finał WOŚP

W niedzielę, 13 stycznia, odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, którego celem był zakup nowoczesnego sprzętu medycz-
nego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

 – Cały czas mam wrażenie, że dla polskich szpitali chcących rozwijać 
swoje możliwości Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ostatnią 
deską ratunku – mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP – System 
opieki zdrowotnej w Polsce boryka się coraz większymi i cały czas dalekimi od 
rozwiązania problemami. Brak środków na finansowanie leczenia, rosnące 
kolejki do podstawowych usług medycznych, palący brak wyspecjalizowane-
go personelu medycznego, któremu polski system nie jest w stanie zapewnić 
satysfakcjonujących warunków pracy – to bardzo poważne braki, powodujące 
coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Przy takich 
problemach sprawa wyposażenia oddziałów często schodzi na dalszy plan. 
A kiedy damy się zbyt mocno wyprzedzić rozwojowi medycyny na świecie, 
nadrobienie braków może być trudne i bardzo kosztowne. Wielka Orkie-
stra nie jest w stanie naprawić systemu, ale jesteśmy w stanie pomóc 
w utrzymaniu wysokich standardów i możliwości w leczeniu. I to będziemy 
robić, do końca świata i jeden dzień dłużej – dodaje Jerzy Owsiak.
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Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

9 stycznia odbył się występ dzieci z Placówki Wsparcia Dzienne-
go „Jaskółka” dla babć i dziadków z okazji ich święta. Dzieci przedstawiły 
Jasełka Bożonarodzeniowe,  w których zaprezentowały swoje zdolno-
ści aktorskie oraz recytatorskie. Nie zabrakło również miejsca na wspól-
ne kolędowanie. Po poczęstunku dziadkowie dostali od swoich wnucząt 
ręcznie wykonane czerwone serca oraz portrety.

Wieczór zakończył się wspólną zabawą. Odbyły się qiuzy i zagadki z udzia-
łem wszystkich gości oraz tańce z balonami do takich hitów jak „Kaczuszki” 
czy „Woogie boogie”. 

Dziękujemy za liczne przybycie i wspólnie miło spędzony czas oraz życzy-
my Kochanym Dziadkom duża zdrowia!

Dorota Czechowicz

Zgodnie z wieloletnią tradycją, szkoła w Kłaju założyła sztab, liczący 30 
wolontariuszy – uczniów ze szkoły w Kłaju i Targowisku. Wolontariusze 
kwestowali na terenie gminy Kłaj, w Wieliczce oraz w Krakowie.

Wolontariusze w tym roku zebrali w puszkach kwestarskich:
27 tysięcy 421 złotych i 4 grosze.

Taka kwota została wpłacona 14 stycznia na konto Fundacji  WOŚP w Mało-
polskim Banku Spółdzielczym w Kłaju.

Wolontariusze z Targowiska w tym roku  zebrali imponującą kwotę: 6977,75  
złotych. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Puszki 6 wolontariuszy z Kłaja i z Targowiska pękały w szwach, gdyż zebra-
ne przez nich kwoty były imponujące.

• Wiktor Szczęśniak zebrał – 3 153,59 zł 
ABSOLUTNY REKORD KWESTARSKI 27. Finału WOŚP
• Bartłomiej Chojnacki – 2 138,13 zł
• Aleksandra Budzyn  – 1 916,72 zł
• Gabriela Bojeś – 1 662,73 zł
• Hubert Kasprzyk – 1 607,95 zł
• Weronika Lupa – 1 358,06 zł

Stokroć dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wrzucili choć-
by najmniejszy datek do naszych puszek.

Składamy również serdeczne podziękowania pani Barbarze Rybak za po-
moc w koordynowaniu działań Sztabu w Targowisku.

Wolontariusze oraz współorganizatorzy sztabu nr 5243
Renata Olszowska
Anna Maria Kamieniecka

Dzień Zdrowego Odżywiania w Brzeziu

„Najważniejsze jest zdrowie - Mikołaj wam to powie”. Pod takim hasłem 
obchodziliśmy tegoroczne Mikołajki. 6 grudnia uczniowie z klasy 7 we 
współpracy ze mną oraz p. Sajak przygotowali Szkolny Dzień Zdro-
wego Odżywiania. Celem akcji było  promowanie zdrowego stylu ży-
cia wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie rozpoczęliśmy od piramidy zdrowego żywienia. Pani Sajak w cie-
kawy sposób opowiedziała o zasadach zdrowego żywienia. Nasi uczniowie 
wiedzą już, że posiłki należy spożywać regularnie, a warzywa i owoce jeść 
jak najczęściej. Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie mieli okazje sprawdzić 
swoją wiedzę na temat zdrowia w Quizie, który przygotowałam dla klas I-IV. 
Poziom był bardzo wyrównany, wygrał uczeń z IV klasy, a pozostali uczest-
nicy zajęli drugie miejsce.

Na koniec odbył się konkurs Masterheff Junior, na który wszyscy z niecier-
pliwością czekali. Uczniowie mieli za zadanie przygotować zdrowe drugie 

śniadanie. Młodzież wykazała się dużymi umiejętnościami, potrawy sma-
kowały wyśmienicie, a przede wszystkim były zdrowe. W tym dniu moż-
na było kupić świeżo wyciskany sok, koktajl oraz sałatkę, a Mikołaj rozdawał 
tylko owoce. Każdy chętny mógł obliczyć swój wskaźnik masy ciała BMI. 
Wszyscy obejrzeli też film na temat otyłości.

Niezwykłe zaangażowanie uczniów w przygotowanie zdrowych po-
traw jest sygnałem, że organizowanie tego typu imprez jest pożądane, 
przynosi efekty w postaci propagowania pozytywnych wzorców żywienio-
wych w dobie fast-foodów i innego „śmieciowego” jedzenia.

Bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i wspieranie naszych 
inicjatyw.

Karolina Kielan

Zajęcia z gliny w Przedszkolu w Brzeziu

W tym roku po raz kolejny mieliśmy okazję brać udział w warsztatach 
z gliny. Tym razem bohaterem naszych zajęć był słoń. Dzieci miały wielką 
frajdę kiedy samodzielnie mogły lepić z gliny. Przedszkolaki mają moż-
liwość poznania  na takich zajęciach nowej techniki, z którą na co dzień 
nie mają raczej styczności. Dodatkowo zapoznają się z zasadami ko-
rzystania z takiego materiału. Zajęcia te są złożone z dwóch etapów: 
pierwsza część polega na połączeniu elementów z gliny, następnie Pani, 
która prowadzi warsztaty zabiera nasze dzieła do wypalenia. Przywozi je 
miesiąc później i to jest drugi etap, kiedy to przedszkolaki mogą je sa-
modzielnie pomalować. 

Bardzo ważne jest, że w zajęciach biorą udział wszystkie dzieci, ponie-
waż dzięki warsztatom rozwijają się manualnie oraz pobudzają swoją 
kreatywność i wyobraźnię. W związku z tym, że zajęcia cieszą się tak 
dużym zainteresowaniem dzieci będą miały na pewno możliwość wzię-
cia udziału w kolejnych warsztatach. Szczególne podziękowania należą się 
Pani Urszuli, która prowadzi zajęcia. Przychodzi do nas zawsze z uśmiechem 
na twarzy i ma duże pokłady cierpliwości dla naszych maluchów. 

Karolina Kukiełka

Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu w Szarowie 

10 stycznia przedszkolaki z Szarowa wraz ze swoimi Paniami opiekun-
kami serdecznie powitały miłych gości w Domu Kultury. Przedszkola-
ki z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowały przedstawienie jasełkowe. 

Panował miły i serdeczny nastrój. Babcie i dziadkowie mogli wygodnie 
usiąść i obejrzeć przygotowany program artystyczny, wysłuchać wierszy 
i wspólnie pośpiewać z wnukami. Każdy wnuczek i wnuczka potrafili okazać 
miłość oraz szacunek swoim dziadkom, na koniec złożyli im życzenia, wrę-
czyli upominek i razem zasiedli przy stole zastawionym pysznym ciastem 
przygotowanym przez rodziców. Z okazji tak ważnego święta wszystkim 
Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy: zdrowia, szczęścia i samych 
pomyślnych dni!

Karolina Maślana
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Wyjątkowe Mikołajki dla najmłodszych 
w Szkole w Brzeziu

6 grudnia dla każdego dziecka jest dniem wyjątkowym, dlatego też 
chcieliśmy uczcić ten dzień dodatkowo i dzięki inicjatywie Pani Gertrudy 
Rusak udało się zorganizować występ dla przedszkolaków i uczniów klas 
I - III. Przedstawienie to zestaw najpopularniejszych piosenek, uwiel-
bianych przez dzieci. Nauczyciele przedszkola i klas I - III oraz rodzice 
przebrali się za postacie występujące w piosenkach, tym sposobem 
dzieci mogły zobaczyć wróżkę, Pszczółkę Maję, Kaczkę Dziwaczkę, 
bociana, żabkę, kota, Małą smutną Królewnę, Zuzie lalkę nie dużą, księ-
cia, czarodzieja, który wyczarował z kapelusza prawdziwego króli-
ka oraz dziewczynkę, która miała zaczarowane kredki.

Pomysł był, jak się okazało, bardzo trafiony, świadczyły o tym reakcje dzieci, 
które były bardzo podekscytowane, tym bardziej, że występ był interak-
tywny. Zwieńczeniem występu była oczywiście wizyta św. Mikołaja, który 
wszystkim dzieciom rozdał prezenty. To wspaniałe doświadczenie, które 
chętnie powtórzymy. W swoim imieniu i wszystkich nauczycieli serdecznie 
dziękujemy rodzicom, którzy są zawsze w gotowości i chętni do pomocy 
w różnorodnych przedsięwzięciach. Szczególnie dziękujemy Pani Katarzy-
nie Kowalczyk, Pani Annie Szewczyk, Pani Monice Wolak, Pani Agnieszce 
Stopie oraz Panu Marcinowi Kowalczykowi.

Karolina Kukiełka

Dzień Bezpiecznego Internetu: 
Działajmy razem! 

Przyłączając się do inicjatywy Komisji Europejskiej, SU w Grodkowicach 
postanowił po raz kolejny wziąć udział w obchodach "Dnia Bezpieczne-
go Internetu". W tym roku "Dzień Bezpiecznego Internetu" obchodzony 
był 5 lutego pod hasłem: "Działajmy razem!".

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bez-
piecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym 
celu w trosce o bezpieczeństwo młodych internautów, SU zaprosił klasy 4-8 
na apel, podczas którego przewodniczący SU przedstawił krótką historię 
tego dnia, ideę oraz zagrożenia pojawiające się w trakcie korzystania z in-
ternetu. Na koniec wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny, w którym przed-
stawiona  historia dwóch nastolatków była dla wielu uczniów doskonałym 
impulsem do refleksji.

Opiekun SU: Joanna Łysek

Przedszkolaki z Brzezia 
dla Babci i Dziadka

1 lutego o 17.00 w Przedszkolu w Brzeziu miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie, a mianowicie odbyło się przedstawienie przedszkola-
ków z okazji Dnia Babci i Dziadka. W związku z tym mogliśmy powitać 
wyjątkowych gości, którymi byli oczywiście dziadkowie naszych 
zuchów. 

W pierwszej kolejności wystąpiła młodsza grupa, a następnie starszaki. 
Przedszkolaki były bardzo przejęte swoją rolą, w końcu przez ostatnie 
tygodnie w pocie czoła przygotowały się do występów. W trakcie przed-
stawienia dla naszych gości został zorganizowany poczęstunek, natomiast 
na dzieci czekała słodka niespodzianka. Jest nam bardzo miło, że dziad-
kowie przybyli tak licznie, największą zaś nagrodą dla nas są uśmiechy 
babci i dziadka.

Karolina Kielan

„…I tak to się zaczęło…”  
Dzień Babci i Dziadzia 

w Przedszkolu w Dąbrowie

W Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie uroczystość Święta Bab-
ci i Dziadzia jest tradycją na stałe wpisaną w kalendarz imprez. Przedszko-
laki zaprosiły 4 lutego swoje Babcie i Dziadziów do sali widowiskowej 
Urzędu Gminy Kłaj. Tym razem uroczystość odbyła się na wesoło, nawet 
z lekkim przymrużeniem oka. 

Wnuczęta przypomniały swoim Babciom i Dziadziom ich lata młodo-
ści głównie dzięki śpiewanym piosenką. Dziadkowie ze wzruszeniem, ale 
i z uśmiechem na ustach wysłuchali: „Odpływają kawiarenki”, „Jedziemy 
autostopem”, „Kto za tobą?”, „Wielka miłość”, „Ale to już było”, „Babcia sta-
ła na balkonie”. Łezka w oku zakręciła się Babciom i Dziadziom również 

przy popularnej kołysance „Ach śpij Kochanie…”. Pewnie nie raz śpiewali ją 
swoim kochanym Wnukom. 

Na uroczystości nie zabrakło oczywiście pięknych wierszy dla Dziad-
ków oraz tradycyjnego sto lat, ale w zupełnie nowej aranżacji. Dobrze, 
że Wnukowie pamiętają o tym ważnym święcie i mają dla swoich Dziad-
ków prezent w postaci pięknego widowiska. Niech zawsze Dzień Bab-
ci i Dziadzia będzie dniem szczególnym zarówno dla naszych dzieci, jak 
i dla ich ukochanych Babć i Dziadków. 

Joanna Pieprzyca
Zdjęcia: Gertruda Wiśniewska

Warsztaty mydlarskie 

30 stycznia uczniowie klas I-III Szkoły w Grodkowicach i przedszkola-
ki miały okazję uczestniczyć w warsztatach mydlarskich. Dzieci dowie-
działy się, z czego powstaje mydło. Wybierając kolor, zapach oraz drobne 
ozdoby stworzyły własne kompozycje.

Po zakończonej pracy uczestniczyli w krótkim, lecz dającym wiele radości, 
pokazie doświadczeń. 

Kinga Turecka
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REKRUTACJA DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH na rok szkolny 2019/2020

Zbliża się okres rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, 
zwanych dalej placówkami przedszkolnymi. Rodzicom dzieci korzystających obecnie z edukacji przedszkolnej jak i zamierzających posłać dziec-
ko do takiej placówki przypominamy najważniejsze zasady dotyczące naboru i terminy obowiązujące podczas rekrutacji. 

Dzieci, które uczęszczają do placówki przedszkolnej w bieżącym roku szkolnym, mają zapewnione miejsce w tej samej placówce pod warunkiem złoże-
nia przez Rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. Warto zwrócić 
uwagę, że deklaracje takie będą wymagane również od Rodziców/opiekunów prawnych dzieci sześcioletnich – podlegających obowiązkowi roczne-
go przygotowania przedszkolnego. Deklaracja w pierwszej kolejności zapewnia dziecku miejsce w placówce przedszkolnej, nawet w przypadku dzieci za-
mieszkałych poza gminą. 

Jeżeli liczba dzieci, które w r. szk. 2019/2010 po raz pierwszy będą chciały skorzystać z wychowania przedszkolnego przekroczy liczbę wolnych miejsc 
– o przyjęciu do przedszkola zadecyduje rekrutacja, prowadzona według ustalonych w gminie zasad. Podstawowe kryteria rekrutacji stosowane 
przez gminne placówki przedszkolne określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) – są to tzw. 
ustawowe kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, do których należą:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ilość punktów uzyskanych przez kandydata na tym etapie zależy od stopnia spełniania powyższych kryteriów. O spełnianiu przez kandydata kryterium 
decyduje właściwe zaświadczenie lub oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego. Jeżeli liczba kandydatów spełniających którekolwiek z powyższych 
kryteriów będzie mniejsza od liczby wolnych miejsc, wszyscy z nich zostaną przyjęci do przedszkola w pierwszej kolejności. 

W sytuacji braku możliwości rozstrzygnięcia rekrutacji z wykorzystaniem kryteriów ustawowych stosowane będą tzw. dodatkowe kryteria drugie-
go etapu postępowania rekrutacyjnego, które określa  uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Kłaj  z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kry-
teriów II etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kłaj. Rodzaje 
kryteriów i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumentację wymaganą w celu potwierdzenia spełniania kryterium prezentuje poniższa tabela.

Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryterium

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) lub rodzic 
(opiekun prawny) samotnie wychowujący dziec-
ko - kandydata do przedszkola są osobami pracu-
jącymi lub studiującymi w systemie stacjonarnym

10 1)  zaświadczenie z zakładu pracy o  zatrudnieniu  (w przypadku sa-
mozatrudnienia- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospo-
darczej z podaniem numeru w CEIDG), 

2) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym 
systemie studiów

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni)-kandy-
data do przedszkola odprowadzają podatek 
dochodowy w Urzędzie Skarbowym właściwym 
dla Gminy Kłaj (na rzecz gminy Kłaj)

8/4
(8 – oświadczenie 2 rodzi-

ców lub rodzica o wspólnym 
rozliczeniu ze współmałżon-
kiem, albo rodzica samotnie 

wychowującego  dziecko, 
4 pkt. – oświadczenie  

1 rodzica) 

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego przez każ-
dego z rodziców (opiekunów prawnych) w Urzędzie Skarbowym 
właściwym dla Gminy Kłaj (na rzecz gminy Kłaj)

Rodzeństwo dziecka-kandydata do przedszko-
la kontynuuje wychowanie przedszkolne w przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym albo edukację 
w szkole, w obwodzie której znajduje się przedszkole

6
Wniosek (imienne wskazanie rodzeństwa kontynuującego wycho-
wanie przedszkolne lub edukację szkolną)

Dziecko-kandydat do przedszkola zamieszkuje 
w miejscowości będącej siedzibą przedszkola lub 
znajdującej się w obwodzie szkoły podstawowej, 
do której należy przedszkole

4 Wniosek (wskazanie miejsca zamieszkania)

Przedszkole pierwszego wyboru wskazane 
we wniosku jest najbliżej położonym od 
miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jedne-
go z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka-
-kandydata do przedszkola

2 1) wniosek (wskazanie miejsca zamieszkania), 
2)dokument potwierdzający miejsce pracy
rodzica (jeżeli informacja ta nie została
zawarta w dokumencie poświadczającym
zatrudnienie)

Ilość uzyskanych przez kandydata punktów na tym etapie zależeć będzie od liczby i rodzaju spełnianych kryteriów. Punkty uzyskane na I i II etapie 
rekrutacji w tych przypadkach będą sumowane.

Szczegółowe czynności wykonywane podczas rekrutacji i obowiązujące terminy określa Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Kłaj z dnia 15 lute-
go 2019 r. w sprawie określenia zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez  gminę Kłaj. Czynności i terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy 
składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do placówek przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie deklaracji przez Rodzica/opiekuna prawnego o uczęszcza-
niu dziecka/dzieci do placówki przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym. 

do 28 lutego 2019 r.

2. Rozpoczęcie rekrutacji. 1 marca 2019 r.

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 marca 2019 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów po-
twierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do wiadomości listy kandy-
datów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 5 kwietnia 2019 r.

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemne-
go oświadczenia.

w terminie określonym przez dyrektora 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/oddzia-
łu przedszkolnego.

do 21 kwietnia 2019 r.

Po zamknięciu rekrutacji podstawowej w określonym powyżej terminie, rekrutacja uzupełniająca odbywać będzie się na bieżąco, pod warunkiem wystę-
powania w placówce przedszkolnej wolnych miejsc.

Wszelkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji są dla Rodziców/opiekunów prawnych dostępne na stronie internetowej gminy (zakładka: przydat-
ne dokumenty-druki do pobrania). Można je także otrzymać w każdej placówce przedszkolnej.

Zachęcamy Rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się i z powyższymi zasadami i terminami. Stosowanie się do nich w znacznym stopniu przy-
czyni się do sprawnego przeprowadzenia naboru do placówek przedszkolnych.

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Nowe toalety w Przedszkolu w Brzeziu

W trakcie ferii zimowych zostały odremontowane toalety maluchów i starszaków. W łazienkach zostały wymienione flizy, toalety, umywalki, drzwi. 

Dzięki wspaniałej ekipie remontowej i rodzicom, którzy pomogli przygotować łazienki do remontu udało się w tak krótkim czasie stworzyć piękne i no-
woczesne toalety dla naszych przedszkolaków. Mimo, że to tylko toalety to jesteśmy z nich bardzo dumni i uznajemy to za nasz kolejny nie mały sukces.

Karolina Kukiełka
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https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D22340%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D22340%26typ%3Du
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Ferie zimowe w „Jaskółce” 

W okresie od 14 do 25 stycznia 2019 roku wszystkie chętne dzieci mogły 
wziąć udział w feriach zimowych zorganizowanych przez wychowaw-
ców Placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka”. Przygotowany program 
zajęć przypadł do gustu dzieciom z Szarowa i okolic mającym w tym 
czasie więcej wolnych chwil.

Już pierwszego dnia dzieci pożegnały nudę i zaczęły świetną zaba-
wę. Nauczyły się między innymi robić masę solną, formować z niej 
różnorodne wzory, a następnie przepięknie pomalowały swoje prace, 
które przygotowały z myślą o ukochanych babciach i dziadkach. Jedną 
z następnych atrakcji było „truskawkowe szaleństwo”, kiedy to dzieci lepiły 
pierogi z truskawkami oraz przygotowały ciasto truskawkowe z kruszonką. 
Smakołyki szybko zniknęły z talerzy, a dzieci okazały się mieć spore zdol-
ności kulinarne. 

Kolejne zajęcia obejmowały wyścigi sportowe przez specjalnie przygotowa-
ny tor przeszkód w sali Domu Kultury w Szarowie. W zabawie wykorzystane 
zostały pomoce edukacyjne oraz sprzęt do terapii integracji sensorycznej. 
Było to wspaniałe rozpoczęcie dnia, po którym dzieci spełniły swoje małe 
marzenie ucząc się jak robić naleśniki czekoladowe. Dzień zakończył się 
zabawami z piłką i tańcem do dźwięków muzyki.

Jedną z głównych atrakcji ferii był bal karnawałowy. Dzieci chętnie 
przebrały się oraz malowały swoje twarze w różne wzory. Nauczyły się 
również modelować balony oraz puszczać duże bańki mydlane. Dzieciom 
pokazano kilka układów animacyjnych mini disco, po których zmierzyły się 
w konkursach tanecznych. 

Czas ferii zakończył się wyjazdem do Kina w Centrum Dźwięku i Sło-
wa w Niepołomicach na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych”.

Wszystkim przybyłym dzieciom dziękujemy za wspólną zabawę i zaprasza-
my ponownie.

Jaskółkowicze

Ferie w Gruszkach

Mini zoo, zajęcia ruchowe, szachy, piłkarzyki, gry i zabawy zagościły 
w Domu Kultury w Gruszkach w pierwszym tygodniu ferii. Dzięki wspar-
ciu finansowemu Gminy Kłaj i zaangażowaniu wielu osób, dzieci bawiły 
się we wspólnym gronie.

Pan Zbigniew Gądor z Szachownicy przeprowadził zajęcia szachowe, 
na których dzieci mogły poznać podstawy tej królewskiej gry. Najwięcej 
radości sprawił dzieciom właściciel sklepu „Lora” w Niepołomicach, który 
przywiózł egzotyczne zwierzęta. Każdy mógł nakarmić papugę, pogła-
skać królika, dotknąć żółwia, zobaczyć modliszkę, a nawet potrzymać… 
straszyka. Dzieci zadawały wiele pytań, na które pan Dawid fachowo i in-
teresująco odpowiadał. Codziennie na dzieci czekało wiele atrakcji, które 
organizowały panie z nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki. 
Podziękowania za pomoc należą się pani Małgorzacie Świętek, Katarzynie 
Kowalczyk, Renacie Gubernat, Monice Wolak i Monice Gaj. Również star-
sze dzieci wymyślały zabawy dla młodszych kolegów. Spotkania byłyby 
niemożliwe bez współpracy z panią Eweliną Mazowiecką– Sieńko i Janiną 
Pucharską. Dzięki życzliwości szkoły w Brzeziu dzieci mogły grać w szachy 
oraz piłkarzyki. Trzeba przyznać, że dzieci chcą i potrafią się wspólnie bawić 
bez komórek i tabletów.

Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

Ferie z OSP Łężkowice 

27 stycznia zakończyliśmy naszą dwutygodniową zabawę Balem Kar-
nawałowym dla dzieciaków. Tańce, konkursy, zabawy, niespodzianki, 
uśmiechy na twarzach dzieci - to wszystko towarzyszyło sobotniej 
imprezie dla najmłodszych!

Podczas Balu ratownik medyczny - Pan Tomasz Pagacz przeprowadził 
warsztaty z pierwszej pomocy, gdzie nauczył dzieci jak prawidłowo za-
wiadomić pogotowie ratunkowe oraz wykonać resuscytację krążeniowo-
-oddechową, za co bardzo dziękujemy! 

Ogromne podziękowania  należą się także inicjatorce całej serii zajęć 
dla dzieci – Pani Barbarze Żelazny!

Pragniemy również podziękować wszystkim zaangażowanym rodzicom 
i strażakom, bez których nie dalibyśmy rady!

Paulina Korbut
fot. Patryk i Paulina Korbut

Z wizytą w PSP Wieliczka

19 stycznia OSP Łężkowice wraz z gronem bardzo młodych fanów straży 

udali się na dni otwarte do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wieliczce!  Tam dowiedzieli się na czym polega praca strażaka oraz zo-

baczyli jakim sprzętem dysponują podczas akcji. 

Dziękujemy strażakom z drugiej zmiany za zorganizowanie atrakcji dla na-

szych dzieciaków. Składamy także serdeczne podziękowania dla Wójta Gmi-

na Kłaj za sfinansowanie transportu.

Paulina Korbut 

fot. Patryk i Paulina Korbut
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Debiutancki występ szachistów 
w V lidze szachowej Dobczyce 2019

W dniu 2 lutego w Dobczycach młodzi szachiści naszej Szachownicy 
pod opieką instruktorów Zbigniewa Gądora i Pawła Mrozińskiego za-
debiutowali w rozgrywkach ligowych. Wśród 62 drużyn z niemal całej 
Małopolski aż 8 należało do Gminy Kłaj! Co sprawiło, że już przed star-
tem zawodów zwróciliśmy na siebie uwagę. Jeszcze nie zdarzyło się, aby 
jakikolwiek klub wystawił w zawodach ligowych więcej drużyn. Trzy 
lata wcześniej tym samym rezultatem mogła pochwalić się inna Sza-
chownica – Rabczańska, którą wówczas prowadził nasz obecny trener 
Paweł Mroziński. 

Poziom rozgrywek był bardzo wysoki i o niemal każdy punkt trze-
ba było stoczyć zawzięty bój. Nasza najlepsza drużyna w składzie: Dawid 
Klejdysz, Szymon Pilch, Wiktor Jankowicz i Szymon Gądor zajęła 24 miej-
sce, co można uznać za bardzo dobry wynik, który daje podstawy do tego, 
aby za rok pomyśleć o awansie. Chociaż pozostałe nasze drużyny zajęły 
miejsca w dolnej połowie tabeli to warto pamiętać, że pojechaliśmy tam 
po naukę i doświadczenie, które na 100% zaowocuje w przyszłości. Innym, 
istotnym celem, który stawialiśmy sobie przed wyjazdem była dobra zaba-
wa i integracja naszych zawodników, którzy na co dzień chodzą do różnych 
szkół w Gminie Kłaj. Śmiało można stwierdzić, że ten cel został osiągnięty. 

Specyfika zawodów drużynowych sprawia, że ciężko rozliczać zawodni-
ków z ich indywidualnego dorobku punktowego, więc aby ocenić postawę 
poszczególnych zawodników trzeba się kierować uzyskanym rankingiem. 
Najlepiej pod tym względem spisali się:

• Szymon Gądor, Bartłomiej Piszczek – 1340
• Wiktor Jankowicz – 1320
• Szymon Trzaskalski – 1311 
• Szewczyk Fabian – 1280

Gratulujemy! 

Szachownica

Szachy w szkołach naszej Gminy 

Pragniemy poinformować, że dzięki zaangażowaniu Dyrektora GZEAS 
Pana Kazimierza Sroki i z pomocą instruktora „Szachownicy” - Pana Zbi-
gniewa Gądora, a także dzięki Radnemu naszej Gminy - Panu Marcino-
wi Kowalczykowi, zostały zakupione zestawy szachowe dla wszystkich 
pięciu szkół podstawowych na terenie Gminy Kłaj.

Wszystkie Szkoły otrzymały zestawy 15 kompletów szachowych wraz z ta-
blicami demonstracyjnymi. Zajęcia szachowe w szkołach będzie prowadził 
instruktor - Zbigniew Gądor. Więcej informacji znajduje się na stronie: 
facebook/szachyklaj lub pod numerem telefonu: 518 039 016.

• Szkoła Podstawowa w Brzeziu
• Szkoła Podstawowa w Szarowie
• Szkoła Podstawowa w Kłaju
• Szkoła Podstawowa w Targowisku
• Szkoła Podstawowa w Grodkowicach

„Nauczcie swoje dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni" 
- Paul Morphy

Szachownica

I Miejsce Młodzików z TS Wolni Kłaj 
2 lutego drużyna młodzików TS Wolni Kłaj zagrała w turnieju Nagel - 
Bibiczanka Cup na hali w Zielonkach.

Nasza drużyna była w grupie A:
- Bibiczanka Bibice,
- Hutnik Kraków,
- Wolni Kłaj,
- Wanda Kraków.

W pierwszym meczu z Hutnikiem padł remis 1-1 (po bramce Pio-
tra G). W drugim meczu niestety ponieśliśmy porażkę z gospodarzem Bi-
biczanka 0-2. Z Wandą natomiast wygraliśmy 2-1 (po bramkach: Maćka N. 
i Adriana J). Po rozegraniu meczy grupowych doszło do rzutów karnych 
gdyż Hutnik i nasza drużyna miała identyczny bilans pkt. i bramkowy. 
Było to starcie o 2 miejsce w grupie dające awans do półfinału. Ostatecz-
nie w rzutach karnych pokonaliśmy drużynę Hutnika 3-2 (po bramkach: 
Dawida G; Adrian J; Maćka N.) i graliśmy w półfinale turnieju ze Skalanką 
Skała, która wygrała wszystkie mecze w grupie B. W meczu ze Skalanką 
prowadziliśmy 1-0 (po bramce Pawła Z.), ale ostatecznie remisowaliśmy 
1-1 i o awansie do finału zdecydowały rzuty karne, które wygraliśmy 3-2 
(znów po bramkach: Dawida G; Adriana J; Maćka N;).

W finale graliśmy z lokalnym rywalem - Puszczą Niepołomice. Finał był 
pełen emocji. W całym meczu przeciwnik gonił wynik:  1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 
3-2. TS Wolni Kłaj wygrali 3-2 (po bramkach: Macieja N. i Adriana J.). W tym 
meczu, jak i całym turnieju, nasz bramkarz Damian N. bronił rewelacyjnie.

1 Miejsce: TS Wolni Kłaj 
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Adrian J.

Serdecznie Gratulujemy! 

Dariusz Michalski

Spotkania przy szachownicy 
dla dorosłych

Z powodu pojawiających się pytań o organizację zajęć szachowych 
dla dorosłych, pragniemy poinformować i zaprosić każdego pełno-
letniego sympatyka "Królewskiej Gry" do Domu Kultury w Szarowie 
w każdy wtorek od godz. 19:50.

Zapisy i więcej informacji pod nr.: 518 039 016.

Zapraszamy.

Szachownica
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