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Trwa budowa nowej drogi

Trwa budowa drogi dzięki której dzieci podążające do i ze szkoły będą 
bezpieczniejsze. W ramach tego zdania zamontowane zostanie również 
oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome. Wykonany zostanie chod-
nik po jednej stronie drogi oraz powstanie zatoka parkingowa i parking.

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.

Zadanie na które Gmina Kłaj otrzymała: 1.506.332,00 zł. dofinansowa-
nia z FDS ma zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Oliwia Bieda

Już prawie finał rozbudowy remizy 
OSP w Szarowie

Prawie na finiszu jest jedna z największych inwestycji na terenie 
Gminy Kłaj. To duże przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczęła się 
w roku ubiegłym polega na rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szarowie.

Na częściową realizację tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowa-
nie w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018” w kwocie: 41.560,00 
złotych. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu Gminy Kłaj. 

Oliwia Bieda 

Kąpielisko marzeń

Już niebawem, rozpocznie się budowa jednej z najbardziej wyczekiwa-
nych inwestycji przez mieszkańców gminy i całego powiatu wielickiego, 
a nawet województwa. Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie z fun-
duszy unijnych przeznaczonych na rewitalizację obszarów zdegrado-
wanych na skutek działalności przemysłowej. Inwestycja ma polegać 
na budowie kąpieliska wraz z ośrodkiem rekreacyjnym na terenie daw-
nej żwirowni Krusz-Geo. Projekt przewiduje zagospodarowanie trzech 
zbiorników wodnych pod kąpieliska wraz z całą, niezbędną infrastruk-
turą towarzyszącą tj. przebieralnie, toalety, prysznice itp.

Miłośnicy plażowania wypoczywać będą mogli zarówno na pisaku, jak 
i na trawie. Inwestycja ta jest spełnieniem marzeń dla miłośników spor-
tów wodnych, bowiem pod taki dostosowany zostanie powstający obiekt 
dzięki pomostom pływającym i tym dla łodzi motorowych. Dodatkowy-
mi atrakcjami będzie wieża widokowa i kładka na palach nad Starorzeczem 
Raby. 
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Altany, miejsca do grillowania i paleniska na ogniska, ścieżki rowerowe 
oraz spacerowe, parking na około 60 samochodów, wiaty rowerowe, si-
łownia zewnętrzna, park linowy, plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej, 
miasteczko rowerowe, park naukowy – sensoryczny… z tego rodzaju atrak-
cji będzie można korzystać już latem 2021 roku. 

Zadanie to jest częścią dużego projektu pn. „Rekreacyjno – turystyczna Do-
lina Raby”. 

W ramach tego przedsięwzięcia w naszej gminie powstały już: Miejsca Ob-
sługi Rowerzystów w Kłaju oraz w Targowisku oraz budynek dworca przy 
stacji PKP w Kłaju wraz z parkingiem w systemie park&ride. Na zagospo-
darowanie zbiorników powyrobiskowych Gmina Kłaj otrzymała blisko 
2 miliony złotych, co sprawiło, że realizacja prac stała się realna. Całość 
zadania ma kosztować około 4 miliony złotych. 

Oliwia Bieda
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Szarów 
W szarowskim  przedszkolu kontynuowano zakres prac rozpoczętych 
w poprzednim roku szkolnym. Nowe drzwi nie tylko zwiększyły bezpie-
czeństwo przebywających tam dzieci, ale również estetykę. W tym celu od-
malowane zostały sale edukacyjne oraz wymieniono lamperię.

Niemniej prac wykonano w budynku szkoły. Zmiany widać już na 
wejściu. Tam bowiem wykonano zabudowę wejścia dla uczniów 
oraz zamontowany został zamek elektroniczny, który ma docelo-
wo zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Największe wrażenie jednak 
robi nowa sala edukacji wczesnoszkolnej, która zastąpiła starą świetlicę. 
Pomieszczenie zostało wyposażone nie tylko w najbardziej potrzebne 
mebelki oraz sprzęt, ale także w interaktywną tablicę. Nowe meble zaku-
piono również do kilku innych sal lekcyjnych. Zadbano również o estetykę 
klatki schodowej oraz tzw. „starego gimnazjum”, gdzie odświeżono ściany 
i wymieniono wykładzinę. 

Wakacyjne remonty w szkołach 
i przedszkolach 

Za nami wakacje – czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży szkolonej, ale 
nie dla samych szkół. To właśnie w tym czasie najwięcej się tam dzieje. 
Nie inaczej było w tym roku. Uczniowie po dwumiesięcznym odpoczyn-
ku wrócili do częściowo odnowionych obiektów. 

Targowisko

W Szkole Podstawowej w Targowisku metodą kamiennych dywa-
nów wyremontowano taras szkolny. W tamtejszym przedszkolu natomiast 
dokonano adaptacji pomieszczeń na parterze na kuchnię i jadalnię. 
Przygotowano także i wyposażono szatnię dla pięciolatków. Na piętrze 
powstała piękna sala dla czterolatków. Dzieci i wychowawczyni cieszą 
się nowymi mebelkami i zabawkami. W ogródku przedszkolnym odno-
wiono piaskownicę: dzieci teraz mogą bawić się bezpiecznie. Największą 
z inwestycji przy obiekcie była budowa długo wyczekiwanego - zwłasz-
cza przez rodziców dzieci przedszkolnych - parkingu. Zarówno na bu-
dynku szkoły, jak i przedszkola wykonano roboty mające na celu mycie 
i malowanie elewacji.
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Kłaj 

Wakacyjne prace w szkole podstawowej w Kłaju skupiły się przede wszyst-
kim na generalnym remoncie korytarzy. Na parterze wymieniono instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie, w tym także 
wymieniono grzejniki. Estetykę poprawiły nowe drzwi, parapety, wyrów-
nane i wymalowane ściany oraz nowo położone płytki gresowe. Oszczęd-
ności natomiast niewątpliwie przyniesie wymiana oświetlenia na ledowe. 
Estetyka, oszczędności, a także bezpieczeństwo za sprawą zamontowane-
mu elektronicznemu systemowi „bezpieczna szkoła”. Ku uciesze dzieci urzą-
dzony został kącik czytelniczy, miejsce wypoczynku i relaksu uczniów. 
Biało – żółto – popielata kolorystyka korytarza nadała mu nowoczesności. 
Na II piętrze również wymieniono stolarkę drzwiową oraz położono nową, 
przemysłową wykładzinę w pomarańczowo – niebiesko – zielonych bar-
wach. Teraz z pewnością przerwy dla uczniów stały się milsze. 

Grodkowice
Po wakacyjnej przerwie z nowych łazienek mogą się cieszyć również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach. Zarówno łazienka dla chłopców, 
jak i dla dziewczynek przeszła generalny remont. Przy szkole dokoń-
czono również ogrodzenie, więc teraz jest tam w pełni bezpiecznie. Naj-
młodsi uczniowie natomiast mogą cieszyć się z placu zabaw na którym 
wymieniono wszystkie urządzenia do zabaw. 

Oliwia Bieda  

Brzezie

Robi wrażenie… nowa sala w Przedszkolu w Brzeziu. Nowy rok szkolny 
w Przedszkolu w Brzeziu było nam bardzo miło przywitać w odremonto-
wanych salach. W trakcie wakacji udało się odmalować obydwa pomiesz-
czenia, natomiast w sali maluchów dodatkowo zostały zakupione nowe 
bajkowe meble, które trafiły w gust małych przedszkolaków. Stworzyliśmy 
również nowy kącik przyrodniczy oraz czytelniczy. Udało się także wy-
mienić osłony na grzejniki. Dzięki tym zmianom sala stała się przytulna, 
a jednocześnie nowoczesna. W imieniu swoim i Pani Antoniny Biernat  
bardzo dziękuję rodzicom, którzy znaleźli czas i pomogli stworzyć tak 
wspaniałe warunki dla najmłodszych uczniów. 

Karolina Kukiełka
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„Upici sokiem malinowym”

Niczym bohaterowie noweli Brunona Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, publiczność zgromadzona na Narodowym Czy-
taniu w Kłaju kosztowała domowego soku malinowego wsłuchując się w teksty pozytywistycznych nowel. To tylko jedna z atrakcji, 
która towarzyszyła ósmej edycji tej ogólnopolskiej akcji.

Jak co roku przyciągnęła ona w Kłaju spore rzesze miłośników literatury. Tegorocznymi lekturami Narodowego Czytania wybrany-
mi przez Prezydenta RP były utwory należące do klasyki polskiej noweli. Spośród proponowanych dzieł czytano w Kłaju „Sachem” Hen-
ryka Sienkiewicza oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza. Imprezę rozpoczął występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej 
w Mikluszowicach pod dyrekcją i z akompaniamentem p. Renaty Kamody i p. Marii Arkusz.

Wśród czytających był m.in. Maurycy Polaski znany z występów w „Kabarecie pod Wyrwigroszem”. Czytali także: p. Jadwiga Solarz, p. 
Anna Mirek, p. Kamila Polak. Zebrani wysłuchali opowieści o sachemie - indiańskim wodzu z plemienia Czarnych Wężów, a także opowia-
dania o perypetiach braci strażackiej z prowincjonalnego galicyjskiego miasteczka.

Tradycyjnie pojawił się quiz z nagrodami dotyczący wiedzy o lekturach Narodowego Czytania. Na wszystkie pytania (które nie należały 
do łatwych) publiczność znała odpowiedzi.

Miłym akcentem było rozdanie nagród w konkursie literackim zorganizowanym przez działające przy bibliotece Regionalne Koło Histo-
ryczne „Zadora” pod tytułem „Z opowieści naszych babci” oraz promocja książki pod tyt. „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe 
gminy Kłaj”, której autorami są członkowie Koła.

Na koniec wszyscy chętnie obejrzeli występ p. Maurycego Polaskiego, który piosenki o miłości przeplatał zabawnymi komentarzami. 
Oprócz tego można było odebrać odcisk pamiątkowej pieczęci przesłanej z Kancelarii Pana Prezydenta i częstować się plackami oraz so-
kiem malinowym…

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
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Laureaci „Z opowieści naszych babci - historie nieznane, zapomniane lub 
niedopowiedziane”

Podczas Narodowego Czytania w dniu 7 września miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Z opowieści na-
szych babci - historie nieznane, zapomniane lub niedopowiedziane”. Konkurs został ogłoszony przez Regionalne Koło Historyczne 
„Zadora” w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj” dofinansowanego przez gminę Kłaj. 
Laureatami konkursu zostali:

Kat. I – osoby w wieku 7- 15 lat

I nagroda: Maria Świętek

dwie równorzędne drugie nagrody: Małgorzata Musiejowska, Michalina Buczek

Kat. II – osoby w wieku powyżej 15 –go roku życia:

I nagroda: Maria Porębska

II nagroda: Alicja Rojek

III nagroda: Aleksandra Nowak

wyróżnienie: Anna Goryczko

Wszystkim uczestnikom konkursu literackiego dziękujemy za udział, 
a laureatom serdecznie gratulujemy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
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O książce „Wędrówki dalekie i bliskie. 
Dziedzictwo kulturowe Gminy Kłaj

Niedawno ukazała się książka pod tytułem „Wędrówki dalekie 
i bliskie. Dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj”. Została ona wyda-
na w ramach projektu pod tym samym tytułem dofinansowane-
go przez gminę Kłaj. 

Autorami książki są pasjonaci dziejów lokalnych z Regionalnego 
Koła Historycznego „Zadora”, którzy swoje rozdziały napisa-
li w znacznej mierze na podstawie rozmów z najstarszymi miesz-
kańcami gminy, kwerend oraz poszukiwań terenowych.

Tematem książki jest dziedzictwo materialne i niematerialne gminy 
Kłaj. Zainteresowani dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o daw-
nych zwyczajach, takich jak Szczodroki, Śmisust, Zapusty, opłat-
kowe światy, poznają pieśni śpiewane tylko na naszym terenie, 
zwyczaje związane z wodą i ogniem. Są także rozdziały poświęcone 
zabytkom, również tym już nieistniejącym, zwłaszcza na terenie 
Brzezia, Gruszek i Szarowa. Zainteresowani tematyką dawnych 
podróży znajdą informacje o promie, który kiedyś łączył Kłaj z Cheł-
mem. Są także rozdziały poświęcone wojskowości, tj. cmentarzom 
wojskowym z czasów I wojny światowej  w Brzeziu i na Sitow-
cu oraz dziejom Kompani Wartowniczej w Kłaju i jej dowódcy por. 
Feliksowi Fidzińskiemu.

Książka zwiera informacje o każdej miejscowości z naszej gminy. Jest do-
stępna w gminnej bibliotece w Kłaju i jej filiach w Szarowie i Brzeziu, a także 
w bibliotekach szkolnych.

Gminna Biblioteka Publiczna

13 Spotkanie Koła „Zadora” 

Za nami 13. spotkanie Regionalnego Koła Historyczne-

go „Zadora”, które odbyło się w piątek 23 sierpnia. Prelekcja, 

którą wygłosiła p. Krystyna Kluska, poświęcona była dziedzic-

twu kulturowemu gminy Kłaj.

Tożsamość mieszkańców naszej gminy zdefiniowana jest nie 

tylko przez obrzędy i zwyczaje ale również przez dziedzictwo ma-

terialne, którego znaczną część stanowią obiekty sakralne, takie 

jak kościoły, kapliczki i cmentarze. Kryją one w sobie wiarę i bo-

gactwo przemijającego czasu. Podczas prezentacji prześledziliśmy 

pokrótce historię tych świętych miejsc w poszczególnych miejsco-

wościach naszej małej Ojczyzny. Wspomnieliśmy także o cmen-

tarzach wojskowych czy przeprawach promowych przez Rabę. 

Na koniec obejrzeliśmy krótki, nigdy nie publikowany materiał 

filmowy, pozyskany przez prelegentkę z zasobów archiwalnych 

Telewizji Polskiej.

Projekt „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe Gminy 

Kłaj” dofinansowany jest ze środków Gminy Kłaj.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
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80 lat temu…

13 września przy grobach żołnierzy w Puszczy Niepołomickiej - na Poszynie, jak co roku uczczono pamięć ofiar tragicznych wydarzeń 
z września 1939 roku. To właśnie tam, 80 lat temu, 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców Podhalańskich wycofało się z terenu objętego dzia-
łaniami wojennymi z Dobczyc do Puszczy Niepołomickiej, gdzie przez żołnierzy wojsk niemieckich zostali wymordowani. 

Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat rozpoczęto tradycyjnie „Sztafetą Pokoju”, w której uczestniczyła młodzież 
z całej gminy oraz miejscowości sąsiadujących z gminą. Część oficjalną o godzinie 11: 30 rozpoczął Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek 
witając wszystkich zebranych, a porządek uroczystości przedstawiła pani Barbara Brem – Kowalik z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich 
z Przemyśla. W czasy sprzed 80 lat, do wydarzeń z pola bitwy przeniosła zebranych młodzież ze szkoły podstawowej w Kłaju, która pod 
kierownictwem Pani Marty Kowalskiej przygotowała, wzruszającą, wyciskającą łzy z oczu akademię, po której mieszkanka Stanisławic 
80-letnia pani Ania przeczytała fragment wiersza Jana Kasprowicza w hołdzie poległym żołnierzom. Po części artystycznej odprawiona zo-
stała Msza Święta przez Proboszcza Parafii w Kłaju - Księdza Kanonika Kazimierza Budka wraz Wikariuszem z Kłaja, księdzem Mirosławem 
Gurdkiem, Wikariuszem z Szarowa księdzem Tomaszem Plewą oraz księdzem Wikariuszem Marianem Polonkiem.

W kolejnym punkcie obchodów, śpiewając hymn Polski przy akompaniamencie muzycznym Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Rze-
szowa na maszt wciągnięto biało – czerwoną flagę. Apel poległych odczytał ppor Mariusz Pas, a Kompania Honorowa 5 Batalionu Strzel-
ców Podhalańskich oddała hołd salwą honorową. Na zakończenie części oficjalnej pod tablicą upamiętniają poległych złożone zostały 
wiązanki kwiatów i znicze przez delegacje: władz samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, kombatantów, szkół, jednostek organi-
zacyjnych, stowarzyszeń oraz mieszkańców. Orkiestra po złożeniu ostatniego wieńca odegrała: „Śpij Kolego”.

Ostatnim punktem było tradycyjne już spotkanie pokoleń przy wojskowej grochówce.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Kłaj, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kłaju, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kłaju, 
5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Nadleśnictwo Niepołomice oraz Jednostka Wojskowa 42-28. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Oliwia Bieda
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1 września 1939…

1 września 1939 roku był jednym z najdramatyczniejszych dni jakie zapisały się na kartach historii państwa polskiego. 80 lat temu, 

wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając 

tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Teraz 1 września jest dniem gdzie w całym kraju odbywają się uroczystości pa-

triotyczne wprawiające w zadumę.

Gminne uroczystości co roku organizowane są w Szarowie przez Księdza Kanonika Adama Kozłowskiego – Proboszcza Parafii Rzymsko – 

Katolickiej w Szarowie – Dąbrowie, Wikariusza tamtejszej Parafii – Księdza Tomasza Plewę, Radę Sołecką oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej 

w Szarowie im. Świętej Jadwigi Królowej. Tak ważną uroczystość rozpoczęto o godzinie 11:00 Nabożeństwem odprawionym przez Księ-

dza Proboszcza Szarowsko – Dąbrowskiej Parafii. Po Mszy Świętej uczniowie 7 klasy tamtejszej placówki oświatowej pod okiem Pani Pauliny 

Jankowicz przenieśli zebranych do roku 1939, w czasy najbardziej okrutnej i wyniszczającej w dziejach ludzkości wojny. Młodzi arty-

ści swoją lekcją historii wprowadzili w zamyślenie nad istotą patriotyzmu, aby w tej zadumie przejść pod Pomnik Męczeństwa w Szarowie. 

Marsz pamięci tradycyjnie prowadzony był przez poczty sztandarowe szkół oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kłaj. Tam 

głos jako pierwsza zabrała Sołtys Szarowa – Elżbieta Janowicz, dziękując wszystkim za przybycie i oddając głos Księdzu Proboszczowi. 

Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski odmówił modlitwę w intencji poległych w walce o wolność naszego kraju, aby następnie odśpiewać 

wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Na zakończenie obchodów, oddając hołd tym którzy w walce o wolności podczas największego z kon-

fliktów zbrojnych w historii świata oddali życie złożono kwiaty. Wieńce złożyły delegacje: szkół, władz samorządowych oraz mieszkańców. 

Oliwia Bieda
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Dom pełen kultury

24 sierpnia, po długim i generalnym remoncie wewnątrz oficjalnie 
oddano do użytku Dom Kultury w Łysokaniach. Od teraz odnowione, 
estetyczne, a przede wszystkim ciepłe pomieszczenia mogą służyć 
do integralnych spotkań lokalnej społeczności. Liczne zebranych 
gości przywitał Sołtys miejscowości, a oficjalnego otwarcia po-
przez przecięcie wstęgi dokonali: Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek, 
Starosta Powiatu Wielickiego – Adam Kociołek, Radny Powiatu Wielic-
kiego i członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj – Zdzi-
sław Prochowicz oraz Sołtys Łysokań – Krzysztof Sołtyk. Natomiast 
poświęcenia obiektu dokonał ówczesny Wikary Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. Przemienia Pańskiego w Brzeziu – Ksiądz Marcin Jakubiak. 
Przybyli na uroczyste otwarcie mieszkańcy mogli nie tylko zwiedzać 
dom kultury, smakować przygotowany poczęstunek, wpisać się 
do księgi pamiątkowej gości, ale i dobrze się bawić. Tego dnia bowiem 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz Sołectwo Łysokanie zaprosi-
li mieszkańców całej gminny na coroczne Święto Łysokań. 

Kiedy dorośli zajadali się przekąskami z gilla, dzieci w najlepsze mogły ba-
wić się w mini wesołym miasteczku oraz uczestniczyć w grach i zabawach. 
Temu wszystkiemu towarzyszyły naturalnie ogromne emocje, w końcu or-
ganizatorzy zatroszczyli się o to aby dzieci za swoje sprawnościowe umie-
jętności zostały nagrodzone nie byle jakimi nagrodami. W znakomitych 
humorach, dyskutując i tańcząc przy dobrej muzyce mieszkańcy Łysokań 
bawili się do białego rana. 

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Oliwia Bieda
fot. Małgorzata Balik

SPONSORZY DNI ŁYSOKAŃ 2019:

1. URZĄD GMINY W KŁAJU
2. „MRÓWKA” „DORBUD”, NIEPOŁOMICE – JÓZEF WCISŁO
3. FIRMA USŁUGOWA - STANISŁAW IWULSKI 
4. FIRMA TRANSPORTOWA - MAREK KUCHARSKI
5. ZAKŁAD KAMIENIARSKI – ZDZISŁAW PROCHWICZ 
6. „DAN-VET”, NIEPOŁOMICE
7. APTEKA KŁAJ
8. FUN KAZIMIERZ KUMOŃSKI
9. ROMAN MAROSZ - SOŁTYS DĄBROWY 
10. SKLEP SPOŻYWCZY W GRODKOWICACH - STANISŁAWA RAJCA
11. „ART.-EL” - MARTA I ARTUR DŻIZA
12. „KRISPOL”, GRODKOWICE – KRZYSZTOF KOWAL
13. „F-TRANS”, ŁYSOKANIE – RAFAŁ FILIPOWSKI
14. FHU RAKOCZY, BRZEZIE – ROBERT RAKOCZY
15. PIEKARNIA „JANEK”, SZARÓW
16. SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY W ŁYSOKANIACH - PAULINA CIEŚLA 
17. FIRMA „PROFIT”, ŁYSOKANIE – MAREK WIETECHA
18. „PHARMA CF”, NIEPOŁOMICE – KOSMETYKI
19. „CEDROB”, NIEPOŁOMICE
20. KRĘGIELNIA „STACJA KŁAJ”
21. SPÓŁDZIELNIA „DELIKATESY CENTRUM” W KŁAJU
22. FIRMA GASTRONOMICZNA „FRYKAS” SZARÓW – ZBIGNIEW BUCZEK, 
TOMASZ WAJDA
23. KWIACIARNIA „ALBORG” TARGOWISKO – JOWITA ŚWIDERSKA
24. FIRMA BUDOWALNA „STEIN AND STONE” ŁYSOKANIE – ŁUKASZ 
ŁOWIŃSKI
25. FHU „KRECIK” SKLEP OGRODNICZY – KRZYSZTOF SOŁTYK
26. WŁODZIMIERZ MACIEJASZ
27. KRZYSZTOF HYTROŚ – RADNY GMINY 

Dziękujemy serdecznie również wszystkim tym sponsorom, którzy pragnę-
li pozostać anonimowi.

13



SAMODZIELNOŚĆ   Wrzesień 2019

KULTURA

14

7. Targ w Targowisku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko oraz Rada Sołecka Targowiska organizację Targu w Targowisku mają opanowaną już do perfekcji. 7 Targ 
w Targowisku odbył się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na łące przy Miejscu Obsługi Rowerzystów w Targowisku wśród wikliny, trawy, 
zapachu ziół, kosmetyków oraz smakołyków. 

Wśród słonecznej pogody, kupcy przybyli 1 września na łąkę przechadzając się między stoiskami na których zakupić można było dosłownie wszystko. 
W ofercie targowej znalazła się m.in. żywność. Przez wieś niósł się zapach pierogów, babeczek, chlebka, miodu, owoców, lemoniady, kawy, herbaty i so-
ków… zależy kto co lubi. Oferta smakowitego jadła była tak bogata, że nikt kto spacerował się między kramami nie był głodny, przede wszystkim dlatego, 
że organizatorzy jako dobrzy gospodarze nie pozwolili na to, częstując przybyłych bigosem. Coś dla siebie na straganach mogli znaleźć również miłośnicy 
książek, kwiatów, zabawek, a także antyków. 

O dobry humor zebranych zatroszczyła się swoim góralskim śpiewem i żartem orkiestra z Podegrodzia. Dzieci nie tylko mogły spożytkować energię 
biegając wśród wiklinowych budowli, ale również uczestnicząc w warsztatach rzemiosła. 

Zadanie dofinansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

Oliwia Bieda
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Na naszym terenie antysemityzm nie 
występował

Czas wojny był okresem nienawiści i miłości, ludzie się kochali i rodziły 
się dzieci. 

Po wojnie w rozbiciu na roczniki z naszej małej miejscowości Gruszki – Pod-
las chodziło do szkoły w Niepołomicach 
ponad 30-ro dzieci. Nasze pokolenie 
dorastało na oczach pomnika zamordo-
wanych Żydów. Pomnik ten patrzył na nas 
swoimi czarnymi tablicami. Był widoczny 
nad małymi sosenkami, długie lata. Po-
mnik ten oddawał grozę Holokaustu. Idąc 
koło niego przeszywał nas dreszcz historii. 
Nasi rodzice i dziadkowie byli świadka-
mi mordu Żydów na Kozich Górkach. Nie-
którzy jeszcze żyją i do tej pory wspominają 
ten okres jako grozę. Na naszym terenie 
żyły dwie rodziny Żydów, którzy byli wspo-
minani przez naszych rodziców. Ich mord 
był dużym przeżyciem mieszkańców. 
W okresie zatrudnienia miałam szczęście 
pracować z Żydami. Szczęście, bo od nich 
mogłam nauczyć się mądrości życiowej: 
myślenia ekonomicznego, pracowitości, 
solidności, cierpliwości. Jedyną ich wadą 
był brak możliwości przyjaźni. Duża przy-
jaźń była pomiędzy nimi. Różnimy się od Żydów tym, że w naszych żyłach 
płynie krew, a w żyłach Żydów płynie ekonomia. Nie słyszałam przez okres 
swojego życia wypowiedzi antysemickich wśród swoich znajomych 
z okresu pokolenia przedwojennego, jak i powojennego. Nowy pomnik 
na Kozich Górkach nie oddaje grozy tego okrucieństwa. 

Stefania Motecka 

Fot. Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony Urzędu Gminy Niepołomice

Podziękowania
Serdeczne podziękowania składamy na ręce, strażaków z Brzezia, którzy 
z wielką determinacją, pomagali w zabezpieczaniu domu przed zala-
niem. Dziękujemy za to, że nie tylko szybko zareagowali na wezwanie, 
ale przede wszystkim do akcji podeszli tak jakby ratowali swój dom.

Wdzięczna rodzina z Gruszek.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Strażaków OSP Szarów, 

Dąbrowa oraz pozostałych jednostek Straży Pożarnych w Gminie Kłaj 
za oddaną służbę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc niesioną 

mieszkańcom w związku z organizacją zastępczych punków wody 
pitnej w okresie niezdatności do spożycia wody z sieci wodociągowej. 

Sołtys Szarowa – Elżbieta Jankowicz, 

Sołtys Dąbrowy – Roman Marosz, 

Proboszcz Parafii Szarowsko – Dąbrowskiej – Adam Kozłowski 

oraz Mieszkańcy Szarowa i Dąbrowy.

Zakończenie wakacji 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Brzeziu

Jak co roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro dziecka” współfinansowało usamodzielniający wyjazd do Trój-
miasta dla uczestników i opiekunów ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Brzeziu. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z morzem. 
Wycieczka trwała cztery dni. Było plażowanie, kąpiele, zwiedzanie, 
zwiedzanie i jeszcze raz zwiedzanie. 

Byliśmy w przepięknym Gdańsku, wysłuchaliśmy koncertu organowe-
go w Katedrze Oliwskiej, zwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej oraz Eu-
ropejskie Centrum Solidarności. 

Spacerowaliśmy po starówce odwiedzając piękne zabytkowe kościoły 
wsłuchując się w tętniące życiem i turystami miasto. Kolejnym punktem 
wycieczki był rejs statkiem z Gdańska na Półwysep Helski, gdzie obejrze-
liśmy pokaz treningu fok morskich, po czym wyruszyliśmy do Gdyni. Spa-
cerowaliśmy Skwerem Kościuszki, widzieliśmy zacumowane tam okręty 
muzea, czyli „Dar Młodzieży”, „Dar Pomorza” i ORP „Błyskawica”. 

Dzień zakończyliśmy spacerem po molo w Sopocie, gdzie każdy mógł 
spróbować wspaniałych lodów i gofrów. 

Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się na Westerplatte gdzie w przed-
dzień rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oddaliśmy hołd wszystkim 
ofiarom wojny. Zobaczyliśmy pomnik ku czci Obrońców tego miejsca, 
wysłuchaliśmy historii przekazanej nam przez przewodnika opowiadające-
go o heroizmie obrońców i odwiedziliśmy cmentarz poległych żołnierzy. 
Będąc jeszcze na miejscu przeszliśmy na platformę widokową, gdzie 
pożegnaliśmy się z naszym pięknym morzem. Pełni wrażeń wróciliśmy 
do domu.

Nie zraził nas czterodniowy trud chodzenia, nie zraziła nas długa droga i już 
dziś zastanawiamy się, gdzie w przyszłym roku przywiedzie nas wiatr - 
na północ, wschód, zachód czy południe naszego kraju?... a może gdzieś 
poza nasze granice państwa? Czekamy z utęsknieniem.

zdjęcia: Edyta Sieńko
autor: Maciej Bauer

ŹRÓDŁO SKAŻENIA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ

(do którego doszło w sierpniu 2019 r.) 

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Szarów, Dąbrowa, Brzezie, Gruszki, 
Łysokanie, Grodkowice, Łężkowice, którzy objęci byliście zakazem ko-
rzystania wody z sieci wodociągowej spowodowanej skażeniem wody 
bakterią z grupy coli, do którego doszło w miesiącu sierpniu 2019 r.

Zwracam się do Państwa, ponieważ należą się Wam wyjaśnienia w związ-
ku z zaistniałą sytuacją. Postaram się w sposób możliwie obiektywny 
przedstawić i wyjaśnić Państwu źródła i przyczyny zaistniałej sytuacji.
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Źródło skażenia sieci wodociągowej zostało ustalone już w dniu 24.08.2019 
r. (na podstawie próbki wody pobranej do badania w dniu 23.08.2019 r.). 
Okazało się, że jest to studnia S4 bis w Szarowie (za kościołem w Szarowie). 
W dniu, w którym otrzymałem telefoniczną informację z laboratorium 
o wynikach badania tj. 24.08.2019 r., studnia natychmiast została wyłą-
czona z eksploatacji i nadal nie jest eksploatowana. Szybkie ustalenie 
źródła skażenia możliwe było dzięki  wytypowaniu tej studni w pierwszej 
kolejności (ta sama studnia była źródłem skażenia sieci wodociągowej 
w roku 2017, a zatem była to studnia podwyższonego ryzyka). Studnia S4 
bis w Szarowie, po skażeniu do jakiego doszło w roku 2017, została zde-
zynfekowana, wyczyszczona i dopuszczona do ponownej eksploatacji. 
Przez cały ten okres była regularnie badana pod kątem bakteriologii (osta-
nie badanie było wykonane w czerwcu 2019 roku i była „czysta” w sensie 
bakteriologicznym).

Decyzja o całkowitym wyłączeniu tej studni z eksploatacji jest trudna, 
ponieważ jest to nowa studnia  wykonana w 2014 roku. 

Dlatego podjęliśmy działania zmierzające do obiektywnego 
ustalenia przyczyn skażenia studni S4 bis i podjęcia środków zaradczych 
(wyeliminowania przyczyn skażenia). Zleciliśmy ekspertom z Akade-
mii Górniczo - Hutniczej w Krakowie wykonanie monitoringu wizyjne-
go studni wraz z opracowaniem ekspertyzy wskazującej na ewentualne 
przyczyny skażenia studni oraz jakie należy podjąć działania w celu ich 
wyeliminowania. Monitoring wizyjny został wykonany w dniu 01.09.2019 r. 
(raport znajduje się w załączeniu). Zaistniała sytuacja spowodowała, 
że Władze Gminy podjęły decyzję o wykonaniu w najbliższych latach 
nowego ujęcia wraz ze stacją uzdatniania wody (w celu zapewnienia cią-
głości dostaw wody o odpowiedniej jakości).

W najbliższych tygodniach zostanie zmodyfikowany system dozowa-
nia podchlorynu na sieci wodociągowej w celu zapewnienia równomier-
nego dozowania podchlorynu na całej sieci wodociągowej (obecnie 
podchloryn jest dozowany tylko na stacji uzdatniania wody w Szarowie). 
Zostaną zamontowane dwa dodatkowe dozowniki tj. na zbiornikach 
w Brzeziu i w Grodkowicach. Odpowiednie stężenie wolnego chloru za-
pewni sterylność bakteriologiczną wody.

Oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia - zdaję sobie sprawę, że 
oczekujecie Państwo odpowiedzi na pytanie „kto jest odpowiedzialny 
za zaistniałą sytuację”.

Z całą stanowczością stwierdzam, że jako osoba powołana na stanowi-
sko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystko co się dzieje 
w firmie zajmującej się utrzymaniem sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych w tym również za zaistniałą sytuację związaną ze skażeniem 
sieci wodociągowej.

Dlatego osobiście przepraszam Państwa za uciążliwości i niedogodności, 
których doświadczyliście w wyniku skażenia wody z sieci wodociągowej. 

Leszek Makowiecki
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję

Wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gmi-
ny Kłaj, Sztabowi Kryzysowemu, Pracownikom Urzędu Gminy 
oraz Pracownikom Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego

za ogromne zaangażowanie, i bezinteresowną chęć niesienia pomocy 
Mieszkańcom Naszej Gminy w związku z organizacją zastępczych 

punków wody pitnej w okresie niezdatności do spożycia wody 
z sieci wodociągowej.

Wasze zaangażowanie i oddanie w sprawie jest dowodem na to, że 
jesteście ludźmi godnymi zaufania i polecenia. 

Dziękuję.
Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj

Wyciąg z ekspertyzy 
badania studni S4bis 

opracowanie: Dr inż. Krzysztof Polak
Charakterystyka studni – wg karty otworu wiertniczego 

Głębokość studni: wg karty otworu wiertniczego - 100 m. 
Konstrukcja studni:  rury okładzinowe 14”w utworach czwartorzędowych 
i stropie trzeciorzędu, zacementowane do głębokości 15 m, rura nadfiltrowa PVC 
DN200 mm, o długości ok. 75 m, filtr szczelinowy PVC DN1200 o długości 20 m, 
z nylonową siatką filtracyjną, rura podfiltrowa DN200, o długości 5 m, warstwy 
zafiltrowane piaskowiec drobno- i średnioziarnisty barwy szarej, słabozwięzły, 
o spoiwie pylastym. 

Wiek studni: prace wiertnicze prowadzono w kwietniu i maju 2014 r. - ok. 5 lat.  

Stan obudowy studni:  brak widocznych uszkodzeń na ściankach rury okładzino-
wej zarówno ponad jak i pod zwierciadłem wody.

Zwierciadło statyczne: w dniu inspekcji – 42.33 m poniżej głowicy otworu, 

Wyniki inspekcji TV 

W trakcie inspekcji TV stwierdzono brak uszkodzeń rury okładzinowej. Otwór wy-
wiercony jest pionowy, a rury okładzinowe nie są wyboczone. Po zejściu poniżej 
zwierciadła, woda zawiera nieco podwyższone ilości cząstek ilastych na ściankach 
otworu. Nie stwierdzono nieszczelności połączeń ponad zwierciadłem wody. Nie 
są widoczne także nieszczelności połączeń pod zwierciadłem wody. 

W strefie od zwierciadła wody do głębokości 63 m, tj. miejsca zainstalowa-
nia agregatu pompowego, woda posiada znaczną mętność. Poniżej 63 m, przej-
rzystość wody jest lepsza, zwiększa się natomiast ilość osadów zgromadzonych 
na ściankach rury okładzinowej. Największa ilość osadów zgromadzona jest 
w górnej części rury filtrowej. Ilość nagromadzonych osadów uniemożli-
wia oględziny stanu filtra. Poniżej głębokości 75 m widoczność jest dobra, a ilość 
osadów maleje, co pozwala na ocenę stopnia zakolmatowania filtra. Z widoczne-
go obrazu wynika, że szczeliny filtrowe są dość mocno zakolamtowane, jednakże 
są nadal drożne. Osady są kruche i nietrwałe i można wnioskować, że stanowią 
je skupienia cząstek ilastych oraz prawdopodobnie tzw. ochra (tlenki żelaza). 
Poziom zasypu osiągnięto na głębokości 90,5 m, tj. ok 9,5 m powyżej dna studni. 
Wynika z tego, że zasyp pokrywa częściowo część czynną studni. 

Wnioski końcowe i zalecenia 

Celem przeprowadzonej inspekcji TV w studni 4Sbis było ustalenie przyczyny 
pojawienia się w wodzi mikroorganizmów (bakterie coli). Wynik inspek-
cji pozwala na stwierdzenie, że przyczyną nie jest uszkodzenie studni. Zapis 
video pozwala stwierdzić także, że konstrukcja studni nie jest naruszona lub 
uszkodzona – połączenia rur są szczelne a rura okładzinowa jest  w dobrym stanie 
technicznym.  W związku z powyższym stwierdzić można, że przyczynę pojawie-
nia się mikroorganizmów w wodzie można znaleźć w projekcie oraz dokumen-
tacji powykonawczej otworu studziennego. Analiza tego materiału wskazuje, że: 

- poziom użytkowy nawiercony został na głębokości 59 m (piaski drobnoziarniste) 
- zinfiltrowane są warstwy poniżej głębokości 75 m (piaskowce) 
- na etapie wykonywania studni nie zamknięte (zaizolowane) zostały poszczegól-
ne warstwy przepuszczalne, 
- otwór natomiast zażwirowano na całej długości otworu, tj. do powierzchni tere-
nu  (zgodnie z projektem), 
- izolację od powierzchni terenu stanowi jedynie rura stalowa 14” zacementowa-
na w przestrzeni pozarurowej. 

Konstrukcja otworu daje przesłanki do stwierdzenia, że prawdopodobną 
przyczyną dostawania się zanieczyszczeń z poziomu przypowierzchniowe-
go (Q) do wód podziemnych jest brak szczelności  uszczelnienia cementowego. 
Warto zauważyć, że dynamiczne zwierciadło wody jest o ok. 20 m niżej niż 
zwierciadło statyczne. Oznacza to, że w trakcie uruchomienia pompy, za rurą 
okładzinową spada ciśnienie o ok. 2 bary. Powstające cyklicznie podciśnienie od-
działuje na uszczelnienie cementowe, prowadząc do jego degradacji, skutkującej 
w efekcie końcowym dopływem wód z poziomu czwartorzędowego do prze-
strzeni pozarurowej, wypełnionej żwirem. Zanieczyszczone wody dostają się 
następnie do poziomu użytkowego. Ponadto, analiza wyników próbnego pom-
powania wskazuje, że studnia charakteryzuje się - już od jej wykonania - zbyt dużą 
sprawnością hydrauliczną. Świadczy to o dopływie wody do studni spoza zafil-
trowanego poziomu wodonośnego. Co więcej, wyniki badań fizykochemicznych 
wody wskazują na zanieczyszczenie poziomu użytkowego związkami żela-
za i manganu pochodzącymi z utworów czwartorzędu. Bardzo wysokie stężenie 
amoniaku, przy stosunkowo niskiej zawartości azotanów oraz azotynów, wska-
zuje na proces redukcji zanieczyszczeń pochodzących z nawozów organicznych 
bądź ścieków socjalno - bytowych.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że otwór studzienny nie jest uszkodzony. 
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wód podziemnych są 
błędy popełnione na etapie projektowania studni. 

W związku z powyższym zaleca się ograniczenie wydajności studni (pompowanie 
przy mniszej depresji) oraz przeprowadzenie zabiegów rekonstrukcyjnych, zmie-
rzających do zaizolowania rury okładzinowej od powierzchni terenu.
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Relacja z wyprawy do Przemyśla - Siedemnasta lekcja historii z Wolnymi

Mając ogromną historyczną wiedzę ruszamy zwiedzać Przemyśl zaczynając od słynnego przemyskiego bazaru. Następnie nasz dzielny 
wojak Szejk, czyli przewodnik, prowadzi nas pod 11 bramę Twierdzy Przemyśl. Tu zapoznajemy się z komentarzem naszego przewod-
nika na temat znaczenia oraz roli, jaką odegrała Twierdza Przemyśl w I wojnie światowej.

Spacerując po przemyskich uliczkach skąpanych promieniami lip-
cowego słońca docieramy do wieży zegarowej, w której mieści się 
muzeum dzwonów i fajek słynnych na całym świecie. Przechodzi-
my przez 8 kondygnacji, na których zgromadzone są wspaniałe 
wręcz unikatowe fajki i dzwony by na koniec dotrzeć na platformę 
widokową skąd podziwiamy wspaniałą panoramę Przemyśla. 
Po krótkiej sesji zdjęciowej na Wieży Zegarowej udajemy się krę-
tymi uliczkami pod Zamek Kazimierzowski a następnie zwiedzamy 
barokowy klasycystyczny kościół Franciszkanów, barokowy kościół 
Reformatów, XVII-wieczną archikatedrę greckokatolicką oraz ponad 
tysiącletnią archikatedrę rzymskokatolicką. Strudzeni 4 godzinnym 
zwiedzaniem Przemyśla czas na odpoczynek, kawę i smaczny 
posiłek w barze Pryzmat. Pokrzepieni na ciele i duchu udajemy się 
w kierunku przemyskiego rynku i starówki, po kilku minutach docieramy do pomnika dzielnego wojaka Szwejka i towarzyszącego mu ma-
łego pieska, gdzie robimy sobie grupowe pamiątkowe zdjęcie. Rynek przemyski jest unikatowy a wszystko to przez rzadko obecnie spoty-
kany kamienny bruk i znaczną pochyłość terenu. Na koniec schodzimy do przemyskich podziemi. Przemyska trasa podziemna to fragment 
sięgającej średniowiecza zabudowy miasta usytuowana w dwukondygnacyjnych piwnicach mieszczących się pod budynkiem Rynek 
nr.1. Piwnice, które zwiedziliśmy służyły niegdyś przemyskim kupcom do przechowywania towarów. Najciekawsza część trasy to liczą-
cy ponad 100 metrów fragment kolektora sanitarnego z XVII wieku. Na koniec dnia udajemy się na Kopiec Tatarski skąd rozciąga się 
wspaniała panorama na Przemyśl i Kotlinę Sandomierską oraz Pogórze Przemyskie. Według legend, kopiec usypali Tatarzy, którzy pocho-
wali tu swojego poległego w walce kompana. Niektórzy mówią, że tu jest pochowany wódz Hunów – Atylla, a jeszcze inni, że mieści się 
tu mogiła księcia lechickiego Przemysława – Lestka. Widok z tego miejsca jest niesamowity zwłaszcza przy takiej pogodzie, jaka nam 
towarzyszyła przez cały dzień. 

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

Powyższe zadanie pod nazwą „Poznaj swój kraj – Przemyśl – miasto na szlaku” zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków własnych 
TS Wolni Kłaj oraz przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego, Urzędu Gminy Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów.

Cały tekst wraz z historią Przemyśla dostępny jest na stronie: www.klaj.pl

Jerzy Czubak
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Szachy w przedszkolach w Gminie Kłaj

Pragniemy poinformować, że od września 2019 roku, „Szachow-
nica Kłaj” prowadzi zajęcia szachowe w przedszkolach na terenie 
Gminy Kłaj. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w pierw-
szych darmowych pokazowych zajęciach, które prowadzi instruk-
tor Polskiego Związku Szachowego Pani Anna Matylewska-Para.  
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie naszego Gmin-
nego Klubu Szachowego: www.szachownica.org.pl lub na www.
facebook.com/szachyklaj

Zbigniew Gądor: „Szachy w przedszkolach to kolejny krok, który 
przyczyni się do rozwoju „Królewskiej Gry” na terenie Gminy Kłaj. 
„Szachownica”, która istnieje od niespełna dwóch lat zgromadzi-
ła już sporą ilość zawodników  i od tego czasu reprezentujemy naszą Gminę w wielu turniejach szachowych. Gra w szachy wymaga opraco-
wywania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane są zdolności intelektualne, 
a wszystko po to, aby zaprojektować zwycięską strategię. Musi być ona na bieżąco weryfikowana, ze względu na odpowiedzi przeciwnika. 
Nie uczymy dzieci grać w szachy dla samego grania, staramy się wyciągać z „Królewskiej Gry” znacznie więcej przy tym zapewniając sobie 
świetną zabawę”.

Szachownica

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU SZAROWA
OGŁASZA KONKURS

,,NAGRODY ŻEGLARSKIE POWIATU WIELICKIEGO 2019”

Nagrody w ramach konkursu mają na celu uhonorowanie dokonań żeglarskich w kategoriach:

• REJS MORSKI – krajowy lub zagraniczny (stażowy, turystyczny, naukowy).

• REJS ŚRÓDLĄDOWY – krajowy lub zagraniczny po jeziorach lub rzekach.

• REJS SZKOLENIOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – morski, śródlądowy lub obóz żeglarski.

• REJS RODZINNY – morski, śródlądowy.

• OSOBOWOŚĆ ŻEGLARSKA ROKU – dokonania w zakresie popularyzacji żeglarstwa i marynistyki. Nominowani mogą być tylko mieszkań-
cy powiatu wielickiego. Obowiązuje oddzielny regulamin i oddzielne zgłoszenie.

•  Konkurs Fotograficzny i Malarsko – Graficzny dla mieszkańców Powiatu Wielickiego o tematyce żeglarskiej i marynistycznej.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 1 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Szarowie.

Każdy rejs powinien być zakończony do końca października 2019 r. Zgłoszenia  przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2019 roku za po-
średnictwem formularza zgłoszeń, na stronie www.szarow-info.pl, lub mailowo szarow@vp.pl 

Rejs i kandydatów do Żeglarskiej Osobowości Roku mogą zgłaszać:

• Uczestnicy rejsów będący mieszkańcami powiatu wielickiego.

• Organizacje, stowarzyszenia, kluby i osoby indywidualne z terenu  powiatu wielickiego, znające dokonania i samych kandydatów do ty-
tułu Żeglarska Osobowość Roku, posiadające ich zgodę na zgłoszenie do konkursu.

Konkurs dofinansowany ze środków Powiatu Wielickiego. 

Zarząd SPIRS
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Mr. Twardowski

W szkole podstawowej w Kłaju od kilku lat aktywnie działa koło języ-

kowe DRAMA, w którym pracują uzdolnieni językowo uczniowie z klas 

IV-VI. Dzieci mogą rozwijać swoje talenty i pasje aktorskie, plastyczne, 

wokalne i taneczne, a także organizacyjne. Każdego roku młodzi ak-

torzy przygotowują spektakle w języku angielskim, które prezentują 

na forum szkoły, dla środowiska lokalnego - Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku oraz  na festiwalach wojewódzkich i przeglądach teatralnych na szcze-

blu powiatowym.

Grupa teatralna Koła Językowego DRAMA pragnie pochwalić się swoim 

końcowo - czerwcowym sukcesem na szczeblu wojewódzkim i powiato-

wym. Po raz kolejny udało nam się zdobyć wysoko punktowane miejsce 

w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie BLIŻEJ ŚWIATA. Na 38 prezen-

tujących się szkół z województwa małopolskiego w kategorii klas IV-VI za-

jęliśmy pierwsze miejsce. Natomiast w Festiwalu Teatralnym THE STAGE IS 

YOURS w Niepołomicach zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii klas IV-VIII. 

Jesteśmy szczęśliwi jako, że nasza grupa aktorów to uczniowie z klas IV,V, 

a nawet z II SP. Musieliśmy stawić czoła ósmoklasistom i siódmoklasistom 

Ja, jako nauczyciel - opiekun koła jestem dumna ze swoich uczniów, 

bo jak widać mają pasję i potencjał twórczy. Spektakle Koła Językowe-

go DRAMA zostały 6-krotnie nagrodzone 1 miejscem, 2-krotnie 2 miejscem 

2-krotnie 3 miejscem i wyróżnieniem. Ponadto koło językowe szczyci się 

3 dyplomami specjalnymi dla najlepszego aktora/aktorki dla 3 różnych 

uczniów w 3 różnych przedstawieniach. DRAMA daje dziecku możliwość 

kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie 

realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zaintere-

sowania. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie. 

Uczą się współpracy w zespole, odpowiedzialności i tolerancji. Zajęcia te-

atralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, opierają się w dużej mierze 

na zabawie. Przygotowanie teatru w języku angielskim staje się okazją 

do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. 

Zajęcia są dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędza-

nia wolnego czasu. Na ten rok szkolny też są ambitne plany.

Iwona Nowak

OBSADA PRZEDSTAWIENIA- MR. TWARDOWSKI:

MR.TWARDOWSKI - Franciszek Wójtowicz i Jakub Ślęczek

MEFISTOFELES - Anna Tylka

LORD - Maksymilian Nowak

ALE-WIFE - Aleksandra Motoła

A GIRL - Natasza Klejdysz

WITCHES - Sara Szpil, Gabriela  Szulia, Emilia Tomasik

MAGICIAN - Jakub Antończyk

NARRATOR - Aleksander Kasprzyk

REŻYSER PRZEDSTAWIENIA - Mrs. Iwona Nowak

Wakacje w Chorwacji

Chorwacja rozpościera się od wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże 
Morza Adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz - olbrzymich gór, 
tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabyt-
kowymi pięknymi miasteczkami. To właśnie tam uczniowie SP w Kła-
ju wypoczywali na obozie młodzieżowym pod opieką p. Iwony Nowak.

Mieszkaliśmy na wyspie Pag w malowniczym miasteczku o tej samej 
nazwie. Były kąpiele morskie i słoneczne, spacery, dyskoteki, gry tereno-
we, konkursy z nagrodami i zagadki. Ponadto każdy dzień okraszony był 
urozmaiconymi zabawami integracyjnymi. Odbył się turniej tenisa stoło-
wego oraz „Karate Show” na marmurowym Rynku Paskim w świetle reflek-
torów, publiczności i turystów. Ale była jazda! Oprócz tego rejs po Zatoce 
Paskiej oraz degustacja słynnego sera paskiego. Wakacje wspominamy 
z nostalgią tęsknoty do wspólnie dobrze spędzonego czasu. Na przyszły 
rok umówiliśmy się do Francji.

Opiekun grupy - Iwona Nowak
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010 w szkole podstawowej 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 należy już do przeszłości. Wprawdzie poranek 2. września przywitał nas małym deszczem, ale 
pogoda - mając uczniów na uwadze - dopisała. Po powrocie z Mszy Św. uczniowie i rodzice zajęli miejsca w hali sportowej. Grupa młodzieży pod 
opieką pań Renaty Gister, Małgorzaty Świętek i Magdaleny Wiercioch oraz pana Wojciecha Wilka (który zajął się obsługą urządzeń nagłaśniających), 
przedstawiła montaż muzyczno-poetycki. Uczczono tragiczny dla naszego narodu czas - 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej pod nazwą „Przerwany 
Marsz", który polegał na symbolicznym dokończeniu przerwanego 2. września 1939 roku - przez fakt wybuchu II wojny światowej - marszu do szkoły 
ówczesnej młodzieży. Uroczystość zaszczycili szczególni goście, przedstawicielki pokolenia „Dzieci wojny", panie Maria Trela i Helena Migdał, których 
dzieciństwo przypadło na lata wojny - czas głodu, strachu i terroru niemieckiego. Młode i starsze pokolenie wspólnie przywitało nowy rok szkolny, 
co było wyrazem szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii. Nie mogło zabraknąć hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego", które-
go odśpiewanie poprzedziło wniesienie sztandaru przez honorową asystę. Nowa pani dyrektor szkoły Joanna Świegoda przywitała wszystkich zebranych, 
a szczególnie tegorocznych pierwszoklasistów, których przy pomocy symbolicznego, bardzo dużego ołówka pasowała na uczniów, oraz tych, którzy 
do naszej szkoły przenieśli się z innych placówek. Powitała również gościa, dyrektora GZEAS-u pana Kazimierza Srokę, który z zaciekawieniem przyglądał 
się uroczystości. Pani dyrektor Joanna Świegoda wraz z nowym wicedyrektorem, panem Grzegorzem Porębą, po słowach powitania życzyli uczniom, 
rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły dobrego czasu, sukcesów w nauce i ciekawych przeżyć w nowym roku szkolnym.

Oprac.: Renata Gister, Bożena Topór-Karpińska


