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Uwaga! Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy

UWAGA! Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Kłaju w czasie epidemii koronawirusa - od dnia 10 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na wzrastającą w naszym regionie liczbę zakażeń COVID - 19 informujemy o zmianie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Kła-
ju w czasie epidemii koronawirusa.

Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone zmiany dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Kłaju.

OSOBISTE ZAŁATWIENIE SPRAWY WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA PRZEZ TELEFON!

W celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi w Urzędzie Gminy Kłaj oraz minimalizacji zagrożenia koronawirusem prosimy 
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych przez służby sanitarne oraz stosowanie się do następujących zasad obsługi stron:

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Kłaj prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu z właści-
wym pracownikiem merytorycznym, aby uniknąć zgromadzenia większej liczby osób (wykaz numerów telefonów do poszczególnych 
referatów znajduje się na stronie internetowej: www.klaj.pl w zakładce „kontakt z urzędem”).

Wejście do Urzędu Gminy Kłaj jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos. Po wejściu do budynku obo-
wiązkowo należy zdezynfekować ręce. Prosimy o zachowanie odpowiednich odległości.

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych tylko od strony ul. Kołodziejczyka.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy Kłaj drogą elektroniczną i telefoniczną - lista telefo-
nów i adresów email również dostępna jest na stronie: www.klaj.pl w zakładce „kontakt z urzędem”.

Pisma, wnioski i podania można składać drogą elektroniczną na: adres mailowy: ugk@klaj.pl oraz poprzez epuap: Skrytka ePUAP: 
/k0wsvf0513/SkrytkaESP

Pisma, wnioski i podania w formie papierowej należy składać do skrzynki umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy Kłaj w go-
dzinach pracy urzędu (wejście do budynku od tzw. ul. Płachcińskiego)

Zachęcamy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną. Numery kont do wpłat dostępne są na stronie: www.klaj.pl w zakładce 
„Samorząd” -> „Urząd Gminy” -> „Numer konta bankowego”.

Zachęcamy do korzystania z PORTALU INTERESANTA - platformy elektronicznych usług administracji publicznej dostępnej na stronie 
internetowej (w zakładkach po prawej stronie). Na portalu dostępne są, po zalogowaniu przez profil zaufany, wszelkie numery kont 
bankowych oraz możliwość opłacenie rachunków za śmieci czy podatki bez dodatkowych opłat dzięki KIR - PayByNet!

Osoby potrzebujące załatwić sprawę w:

Gminnym Zakładzie Ekonomiczo – Administracyjnym Szkół, 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

lub 

Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym 

również powinny kontaktować się telefonicznie. 

GZEAS tel. 12 284 00 43

GOPS tel. 12 284 15 66

GPK tel. 12 284 23 03 

NOWE  ZASADY OBSŁUGIWANIA CZYTELNIKÓW 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KŁAJU

Od dnia 10.08.2020 r. uległ zmianie również sposób obsługiwania Czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju.  

Ze względu na ograniczenie dostępu do całego budynku Czytelnicy będą obsługiwani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wi-
zyty. Prosimy o wcześniejszą rezerwację książek oraz o stosowanie się do obowiązujących rygorów sanitarnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tel.: 12-284-14-43
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Najstarsza Mieszkanka Gminy Kłaj świętowała swoje 100. urodziny

Były życzenia, goście i kwiaty. W taki sposób Pani Józefa Sobas z Kłaja świętowała swoje setne urodziny. Dostojna Jubi-

latka mimo swojego wieku cieszy się dobrym zdrowiem oraz bliskością otaczającej rodziny i przyjaciół. Pani Józefa jest 

żywą historią, skarbnicą wiedzy, z której możemy czerpać mnóstwo mądrości. Czcigodna Jubilatka to najstarsza Miesz-

kanka Gminy Kłaj, jak również Mama 4 dzieci, Babcia 8 wnucząt, Prababcia 3 prawnucząt i Praprababcia 1 praprawnuczki. 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu z życzeniami w imie-

niu Mieszkańców Gminy, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody 

Małopolskiego oraz swoim przybył Zbigniew Strączek - Wójt 

Gminy Kłaj. Za sędziwy wiek, który jest drogocennym dzie-

dzictwem podziękował koszem stu czerwonych róż. 

- „Konieczne jest aby pamiętać, honorować i pielęgnować 

takie osoby jak Pani Józefa, bo ich doświadczenia uczą nas 

nie tylko jak żyło się dawniej, ale również jak żyć powinniśmy 

dzisiaj. Jubilatka jest wzorem dla młodego pokolenia.” – podsumował gospodarz gminy. 

Za Panią Józefą przeszło wiek życia, w związku z czym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i kolejnych długich lat 

życia wypełnionych Bożą łaską. Niech każda chwila będzie źródłem uśmiechu i upływa w spokoju oraz pomyślności.

Oliwia Bieda
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Ruszył remont dróg rolniczych

Po rozstrzygnięciu przetargu na remont dróg dojazdowych do pól niezwłocznie rozpoczęto prace. W najbliższym czasie wyremontowane zostaną 
trzy drogi:

- 230 m.b. w Łysokaniach, 
- 160 m.b. w Brzeziu,
- 168 m.b. w Gruszkach.

Inwestycja wykonywana jest przez Zakład Usług Rolniczych i Budowalnych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski , który w przetargu przedstawił najkorzyst-
niejszą ofertę. 

Na to przedsięwzięcie Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w wysokości 81.251 złotych pochodzących z budżetu województwa związanych z wyłącze-
niem produkcji gruntów rolnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy samorządem, a Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Wojewódzkie-
go zadanie musi być wykonane najpóźniej do dnia 30 października 2020 roku.

Oliwia Bieda

Brzezie Gruszki Łysokanie

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy 

na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 

(KIO).

W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wypłynęły trzy takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwró-

cone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID-19. KIO wznowiła prace 

z dniem 1 czerwca 2020 r. Po trzech rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowa-

nia, uznając odwołania i nakazując ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne 

wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, 

II Wydział Cywilny Odwoławczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r., oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpi-

sania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonaw-

ców przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO. 

Sylwia Stanek 
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I fragment Grzybówki skończony 
przed czasem

Zakończył się pierwszy etap inwestycji polegającej na przebudowie 
tzw. „Grzybówki” w Kłaju. Choć wykonawca miał czas do listopada br., 
to prace zakończyły się sporo przed umownie wyznaczonym terminem.

Na 430-metrowym odcinku drogi biegnącej równolegle do torów  
kolejowych powstał chodnik z kostki brukowej oraz położo-
na została nowa nawierzchnia asfaltowa. To jednak nie koniec, ponieważ 
w przyszłym miesiącu rozstrzygnie się kto będzie projektował II etap 
tego przedsięwzięcia.

Oliwia Bieda

W Łysokaniach nocą jest 
jasno i bezpiecznie

Zakończył się pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego 
w Łysokaniach.

Ta część inwestycji obejmowała 268-metrowy odcinek drogi od skrzyżo-
wania z drogą powiatową tzw. ul. Spokojną z drogą gminną umownie na-
zywaną Wiśniową. W ramach zadania zamontowano 7 energooszczędnych 
lamp typu led. II etap przedsięwzięcia jest w trakcie realizacji na etapie 
projektowania. Prace montażowe lamp rozpoczną się niezwłocznie 
po otrzymaniu pozwolenia na budowę. 

Oliwia Bieda

Roboty budowlane – czas start!

W czerwcu podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej z zaple-
czem przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach.

Już teraz obszar w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszej placów-
ki edukacyjnej przekształcił się w teren budowy. Na wybudowanie 
obiektu Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe „Sikora” ma czas 
do końca sierpnia 2021 roku. 

Oliwia Bieda
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Kamera termowizyjna oraz urządzenia do badania trzeźwości 
dla KPP w Wieliczce

23 lipca br. Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek oraz Komendant Powiato-

wy Policji w Wieliczce podinsp. Mirosław Strach, podpisali porozumienie 

dotyczące przekazania kamery termowizyjnej oraz urządzenia do bada-

nia trzeźwości.

23.07. br. w budynku Urzędu Gminy Kłaj, Wójt Gminy Kłaj, uroczyście 

przekazał specjalistyczny sprzęt Komendantowi Powiatowemu Poli-

cji w Wieliczce w postaci wysokiej jakości kamery termowizyjnej oraz urzą-

dzenia do badania trzeźwości Iblow.

Całość wyposażenia przekazanego Policji w wymierny sposób przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kłaj, a także wszystkich 

mieszkańców naszego powiatu. Kamera termowizyjna będzie wykorzy-

stywana przez Policję podczas akcji poszukiwawczych osób zaginionych, 

natomiast Iblow będzie służył funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nie-

połomicach, do szybkiego i precyzyjnego badania trzeźwości kierowców.

asp. Paweł Tomasik

Specjalista ds. Prasowo - Informacyjnych

Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

6



SAMODZIELNOŚĆ  Lipiec - Sierpień 2020

INWESTYCJE

Dwie promesy na dwie duże inwestycje

2 lipca wicemarszałek województwa małopolskiego - Łukasz Smół-
ka wręczył promesy na dwie inwestycje w gminie Kłaj. Tym razem 
przyszła kolej na Łysokanie, gdzie na osiedlowych błoniach powstanie 
piękny teren spotkań i wielofunkcyjne boisko. Druga z dofinansowa-
nych inwestycji to wymiana 200 węglowych kotłów na ekologiczne 
źródła ciepła. Wartość otrzymanych ośrodków wyniesie łącznie ponad 
3,5 mln zł.

Pierwsza promesa przyczyni się do realizacji zdania pn. „Kompleksowa od-
nowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodaro-
wanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”. Budowa tej inwestycji będzie 
kosztowała ponad milion złotych, a kwota dofinansowania to niemal 800 
tysięcy złotych. Na błoniach powstanie m.in. nowoczesny sportowo-rekre-
acyjny obiekt. Na boisku wielofunkcyjnym powstaną: boiska do piłki nożnej, 
koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki oraz piłki ręcznej. Inwestycja obej-
mie ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej 
architektury, budowę placu zabaw, a także parkingu dla 9 pojazdów, w tym 
jedno dla osób niepełnosprawnych.

Tarcza Antykryzysowa również 
dla Gminy Kłaj

Gmina Kłaj otrzymała 3.352.774 złotych z Funduszu Inwestycji Samorzą-
dowych, które ma zostać przekazane na dopłaty do inwestycji lokalnych. 
Jest to działanie w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów zwią-
zanej z Covid-19. 

Wysokie dofinansowane zostanie przeznaczone na inwestycje bliskie 
ludziom, a będzie to m.in.: rozpoczęcie budowy przedszkola samorządo-
wego w Dąbrowie. Dofinansowane zostaną również budowy dróg samo-
rządowych oraz inwestycje już realizowane.

Oliwia Bieda

Drugie dofinansowanie dotyczy realizacji proekologicznego projektu pn. 
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymia-
nę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą - etap II”.

Z kolei wartość tej inwestycji to blisko 3 miliony złotych, z czego samo do-
finansowanie wyniesie ponad 2,8 miliona złotych. Inwestycja obejmuje 
wymianę 200 kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych na wysoko-
sprawne i bardziej ekologiczne kotły zasilane gazem (195 sztuk) oraz bio-
masą (5 sztuk).W tym ważnym dla gminy wydarzeniu uczestniczyli: poseł 
na Sejm - Urszula Rusecka, wicemarszałek – Łukasz Smółka, Tomasz Toma-
la - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, gospodarz gminy 
- Zbigniew Strączek, radni oraz sołtysi.

-„Jestem pewien, że nowe boisko oraz estetyczny i funkcjonalny teren 
spotkań będą znakomicie i przez lata służyły mieszkańcom. Te obiekty 
na pewno sprawią, zwłaszcza rodzicom i dzieciom, wiele radości. Drugie 
z dofinansowanych przedsięwzięć stanowi z kolei świetną inwestycję 
w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przy-
czyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większe-
go komfortu mieszkańców „- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

-„Ogromnie się cieszę z tych promes. Dzięki wysokiemu dofinansowa-
niu kolejne duże inwestycje będą mogły zostać zrealizowane. Niewątpliwie 
wymiana 200 kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła popra-
wi komfort życia oraz jakość powietrza, którym oddychamy. Natomiast 
dzięki wielofunkcyjnemu boisku Mieszkańcy nie tylko Łysokań, ale i całej 
gminy będą mogli rozwijać swoje pasje i wspólnie z rodzinami spędzać 
czas na sportowo” – dodał Wójt Gminy Kłaj.

UMWM, Oliwia Bieda 
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Oficjalnie otwarta – droga w Gruszkach

W Gruszkach przy nowo wyremontowanym odcinku drogi w stronę Brzezia, 20 lipca odbyło się oficjalne 
otwarcie inwestycji. W uroczystości brali udział: Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra In-
frastruktury, Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, Marek Dylowicz – wykonawca inwestycji oraz samo-
rządowcy z gminy Kłaj. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Sołtysów oraz zainteresowanych 
Mieszkańców Gruszek.

Prace remontowe zakończyły się na dwa miesiące przed planowanym terminem. Inwestycja mia-
ła na celu poszerzenie jezdni, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz fragmentem dro-
gi rowerowej. Zadanie wykonane zostało częściowo ze środków pochodzących z budżetu gminy Kłaj 
oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykonanie tego przedsięwzięcia gmi-
na otrzymała aż: 944.161,69 złotych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciel minerstwa, gospodarz gminy, wykonawca dro-
gi oraz Marcin Kowalczyk - Radny i Monika Gaj - Sołtys Gruszek.

Po części oficjalnej Wójt Gminy Kłaj zaprosił zebranych do Domu Kultury.

Serdecznie podziękowania należą się Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Gruszkach oraz z Rady Sołeckiej 
za przygotowanie smacznego poczęstunku, a OSP w Brzeziu za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
uroczystości. 

Oliwia Bieda
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Prace na PSZOK’u nabrały tempa

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowisku. Gdy ustały deszcze to prace nabrały tempa, dzię-

ki czemu prawdopodobnie budowa inwestycji zakończy się przed czasem. 

Według umowy wykonawca ma czas do końca listopada tego roku, 

jednak już teraz deklaruje, że budowa zakończy się wcześniej. Jest 

już rampa do zrzutu odpadów komunalnych oraz pomieszczenie 

techniczne. Dzięki tej dużej inwestycji rozładunek śmieci stanie się 

łatwiejszy i z pewnością przyczyni się do zmniejszenia częstych, 

długich kolejek.  

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała dotację 

w wysokości: 1 545 359,09 złotych w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oliwia Bieda
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Podziękowanie za Darowiznę 
FUNDACJI ORLEN

W tegorocznej edycji konkursu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeziu udało się pozyskać dofinansowanie na sprzęt do ratownic-
twa medycznego.

Jednostka wzbogaciła się o:

- Defibrylator AED
- Klucz pediatryczny
- Zestaw szkoleniowy
- Walizkę na cały zestaw

Dziękujemy Fundacja ORLEN AEDMax.pl za pomoc w realizacji zadania.

OSP Brzezie 

Strażacy szkolili się na kabinach 
MAN-a

W sobotę 4 lipca na terenie fabryki MAN Trucks w Niepołomicach od-
były się warsztaty szkoleniowe dla straży pożarnej z zakresu ratownic-
twa technicznego z wykorzystaniem sześciu fabrycznie nowych kabin 
samochodów ciężarowych MAN. 

Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej w jednostce OSP Niepoło-
mice, podczas której uczestnicy zapoznali się z zasadami BHP podczas pracy 
z urządzeniami hydraulicznymi oraz zagrożeniami wynikającymi podczas 
działań z zakresu ratownictwa technicznego. Część praktyczna miała miej-
sce na terenie MAN Trucks w Niepołomicach. Do ćwiczeń przeznaczono 6 
kabin pojazdów ciężarowych MAN TGX i TGS. 

- Bardzo cieszę się, że nasz firma mogła być częścią tego wydarzenia. 
Szkolenia dla strażaków są niezwykle ważne, bo to oni często pojawiają się 
jako pierwsi na miejscu wypadku i to od nich bardzo często zależy ludzkie 
życie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza wspólna inicjatywa z jednostka-
mi straży pożarnej – mówi Thorsten Campehl, dyrektor zakładu MAN Trucks 
w Niepołomicach.

Ratownicy podzieleni na grupy kolejno doskonalili techniki ratownicze ma-
jące na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się 
wewnątrz pojazdu. W czasie całodniowych warsztatów ratownicy dosko-
nalili m.in. techniki stabilizacji pojazdów ciężarowych oraz wykonywanie 
dostępu poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi, wyparcie przodu kabiny 
razem z deską rozdzielczą czy zastosowanie metody tzw. trzecich drzwi. 
Jeden ze scenariuszy zakładał prowadzenie działań, w których kabina znaj-
duje się na boku. W tym przypadku wykonanie dostępu polegało miedzy 
innymi na wykonaniu otworu w poszyciu dachu. 

Stały rozwój konstrukcji pojazdów wymusza konieczność ciągłego dosko-
nalenia zawodowego strażaków. Przeznaczone do ćwiczeń nowe kabiny 
pozwoliły nie tylko sprawdzić skuteczność obecnie stosowanych technik 
w ratownictwie technicznym, ale również możliwości sprzętu będące-
go na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

W warsztatach udział wzięło ok. 60 strażaków z: OSP Niepołomice, JRG 
Wieliczka, OSP Staniątki, OSP Wola Batorska, OSP Podłęże, OSP Szarów, OSP 
Kłaj, OSP Czarnochowice. Organizatorem ćwiczeń była jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Niepołomicach, firma MAN Trucks z siedzibą 
w Niepołomicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Wieliczce. 

To już nie pierwszy raz gdy wzorowa współpraca między jednostka-
mi ochrony przeciwpożarowej z firmą MAN Trucks daje możliwość prze-
prowadzenia ćwiczeń na terenie obiektu, co przekłada się na poprawę 
bezpieczeństwa na terenie powiatu wielickiego.

Opis przeprowadzonych ćwiczeń:

Scenariusz I – kabina na podwyższeniu, wykonanie dostępu do poszko-
dowanego kierowcy

Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicz-
nych do poszkodowanego kierowcy poprzez: usunięcie szyb, usunięcie 
drzwi pojazdu, wykonanie cięć odprężających a następnie wyparcie kabiny 
wraz z deską rozdzielczą przy użyciu cylindra rozpierającego.

Scenariusz II – wykonanie dostępu do kierowcy oraz pasażera

Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicz-
nych poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi kierowcy oraz pasażera, 
wykonanie cięć odprężających, wyparcie kabiny wraz z deską rozdzielczą 
przy użyciu 2 cylindrów rozpierających. Zastosowanie alternatywnej 
techniki odciągnięcia deski rozdzielczej z wykorzystaniem pasów transpor-
towych oraz wciągarki linowej. Wyparcie dachu ku górze przy użyciu cylin-
drów rozpierających.

Scenariusz III – kabina na boku, wykonanie dostępu do kierowcy

Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu do poszkodowanego poprzez usu-
nięcie przedniej szyby pojazdu. Zastosowanie alternatywnej techniki – wy-
konanie otworu w poszyciu dachu pojazdu. Zastosowanie alternatywnej 
techniki – usunięcie pozostałych szyb, usunięcie drzwi, wejście do poszko-
dowanego od góry.
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Wspomnienie majowych 
nabożeństw przy kapliczce 

Matki Bożej Fatimskiej 
przy „ulicy Podlas”, 

przy rampie na skraju lasu.

W tym roku, mimo trudnych warunków związanych z epidemią, nabo-
żeństwa majowe przy kapliczce odbyły się. Uczestniczyła w nich mniej-
sza ilość osób, ale i tak mogliśmy w modlitwie krzewić naszą kulturę 
i tradycję odprawiając Nabożeństwa majowe. Na koniec maja zostały 
zawieszone częściowo obostrzenia pandemii i zorganizowaliśmy tam 
Mszę Świętą za wyrażeniem zgody Księdza Kanonika Proboszcza para-
fii Kłaj Kazimierza Budka.

Mszę Świętą odprawili księża z Bochni: ksiądz kapelan Dariusz 
Bugajski i ksiądz wikariusz Tomasz Cwenar. Przy obecności uczestni-
ków odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych już uczestników majo-
wych nabożeństw i tych, którzy tam zginęli w czasie II Wojny Światowej 
oraz za obecnych uczestników.

Mimo niesprzyjającej pogody wcześniej, w dzień 27. maja 2020 pogoda do-
pisała i mogliśmy przy szumie drzew i śpiewie ptaków uczestniczyć w Na-
bożeństwie majowym i Mszy Świętej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
i życzymy abyśmy dalej mogli w zdrowiu spotykać się, co roku i krzewić 
polską tradycje i kulturę

Zofia Szczudło

Publiczna aplikacja mobilna - 
mObywatel

Czym jest mObywatel?

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wyda-

wana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Minister-

stwa Cyfryzacji.

Aplikacja to obecnie sześć usług. mTożsamość, której używać można, 

np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również 

wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód oso-

bisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej 

uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja stu-

dencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, 

dająca ustawowe zniżki. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowa-

ny z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – do-

stęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich 

bliskich. Polak za granicą - podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas 

wyjazdu.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/mobywatel

Nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o przywróceniu od dnia 20 
lipca 2020 r. udzielania darmowych porad prawnych osobiście w punk-
tach zlokalizowanych w budynkach:

- Starostwa Powiatowego w Wieliczce, 
- Urzędu Gminy Kłaj, 
- Urzędu Gminy Biskupice.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną osobiście w punkcie należy umówić 
się dzwoniąc pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 7:30-15:00. 

Udzielanie porad prawnych obywać się będzie z zastosowaniem obowią-
zujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego tj.:

- zakrywanie ust i nosa, 
- dezynfekcja rąk, 
- zachowanie bezpiecznej odległości. 

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na od-
ległość należy:

1. Wypełnić i podpisać:

 - wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego,
- oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przet- 
warzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsłu-
gi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego oraz edukacji prawnej.

2. Zrobić zdjęcie lub zeskanować w/w dokumenty.

3. Przesłać do Starostwa Powiatowego w Wieliczce pocztą elek-
troniczną (skan lub zdjęcie) podpisanego pisma na adres e-mail: 
izabela.bliska@powiatwielicki.pl.

4. Oczekiwać na kontakt pracownika Starostwa, który zadzwoni z informa-
cją o wyznaczonym terminie porady. 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu (lub 
brakiem urządzeń umożliwiających zeskanowanie albo sfotografowanie 
oświadczenia i wniosku) osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy praw-
nej winna zgłosić tę potrzebę dzwoniąc do Starostwa na numer tel. 12 399 
98 36, gdzie uzyska informacje co do dalszego sposobu postępowania.
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Wakacje w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Brzeziu

Sezon wakacyjny w Środowiskowym Domu rozpoczęty został dość 
intensywnie, bo w tym roku bez przerwy wakacyjnej. Na początek w ra-
mach projektu „OGRODZIENIEC” dofinansowanego ze środków Gminy 
Kłaj zorganizowany został plener integracyjno - artystyczny dla osób 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłaj. 

Pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę do Ogrodzieńca. Zwiedzaliśmy 
z przewodnikiem ruiny zamku, wsłuchując się w barwną opowieść 
o jego historii. Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie 
parku miniatur oraz zabawy edukacyjne w ogrodzie doświadczeń. 
Po pysznym obiedzie uczestniczyliśmy w plenerze malarskim, gdzie każdy 
próbował własnoręcznie namalować zamek oraz piękną okolicę wplatając 
w to postacie, o których opowiadał na pan przewodnik. 17 lipca cze-
ka nas jeszcze wystawa wieńcząca projekt, która zaprezentuje nasze prace 
oraz zdjęcia wykonane w plenerach.

Następnego dnia na terenie Naszego ośrodka zorganizowaliśmy grilla. 
Ponadto Nasze codzienne zajęcia urozmaicamy poprzez sport, muzykę 
oraz konkursy.

Autor: M. Bauer
Zdjęcia: E. Sieńko

Podziękowanie dla Towarzystwa  
Wędkarskiego KARP w Kłaju

Kacper Tomczak wraz z mamą składają serdeczne podziękowa-
nia za darowiznę pieniężną przekazaną dla Kacpra.

Wsparcie Towarzystwa Wędkarskiego „Karp” jest bezcennym darem 
w sytuacji, gdy potrzeby wzrastają. Dzięki Państwa dobrej woli, 

zrozumieniu, sercu, międzyludzkiej solidarności, Kacper wykorzy-
sta darowiznę na niezbędną rehabilitację usprawniającą jego ciało, 

jak również na dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Brzeziu, który ponosi we własnym zakresie.

Kacper wraz z mamą

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania 

Pani Elżbiecie Mordarskiej oraz Pani Edycie Wywiał 

za zaangażowanie, poświęcenie i trud niosąc bezinteresowną po-
moc Mieszkańcom Targowiska przebywającym na kwarantannie 

poprzez dostarczanie najpotrzebniejszych zakupów. 

Są Panie dowodem na istnienie życzliwych ludzi dobrej woli.

Dziękujemy! 

Irena i Włodzimierz Gądek
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Załóż profil zaufany

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online 
i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, 
czy możesz skorzystać z profilu zaufanego, czy tymczasowego profi-
lu zaufanego. Możesz to zrobić albo przez internet, albo w urzędzie, 
np. w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS.

Profil zaufany to Twój bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu zała-
twisz urzędowe sprawy przez internet. Na przykład:

• na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz swoje e-recepty i spraw-
dzisz przepisane dawkowanie
• wybierzesz lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
• upoważnisz kogoś bliskiego do tego, by mógł otrzymywać informacje 
o Twoim stanie zdrowia.

Profil zaufany pozwala też złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wymie-
niać korespondencję na przykład z ZUS-em, oddziałem NFZ, urzędem gmi-
ny i załatwiać inne sprawy urzędowe przez internet. Jeśli nie lubisz kolejek 
w urzędach, profil zaufany Ci się przyda.

Jak założyć profil zaufany? 

Profil zaufany od ręki założysz przez bankowość internetową, jeśli masz kon-
to w jednym z wymienionych banków: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO Bank 
Polski, Inteligo, Santander, Pekao, mBank, ING, Millenium, Alior Bank.

Profil zaufany możesz też potwierdzić za pomocą konta w systemie Enve-
lo Poczty Polskiej.

Jeśli Twój bank Ci tego nie umożliwia, możesz złożyć wniosek przez inter-
net, a potem potwierdzić go w punkcie potwierdzającym (punkty potwier-
dzające to urzędy skarbowe, oddziały NFZ, ZUS).

Jak to zrobić?

• Na stronie profilu zaufanego: www.pz.gov.pl/pz/register wypełnij formu-
larz i kliknij „Zarejestruj się”.
• Podpisz wniosek kodem, który dostaniesz przez SMS.
• Znajdź najbliższy punkt potwierdzający korzystając z wyszukiwarki punk-
tów potwierdzających i pójdź tam potwierdzić wniosek. Masz na to 14 dni. 
Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Profil zaufany możesz też założyć od razu w jednym z punktów potwier-
dzających, nie rejestrując się przez internet. Najbliższy możesz wyszukać 
w wyszukiwarce punktów potwierdzających na: www.pz.gov.pl

Profil zaufany jest ważny trzy lata. Możesz go sobie przedłużyć, nim minie 
ten termin. Przegapisz datę? Potrzebny Ci będzie nowy profil zaufany. 

Jeśli masz kłopot z założeniem profilu zaufanego, możesz skontaktować się 
z centrum pomocy: tel. (42) 253 54 50 (czynny pn. – pt. w godz. 7:00–18:00), 
e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójta Gminy Kłaj

30 czerwca odbyła się XX sesja Rady Gminy, podczas której rad-
ni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Kłaj 
wotum zaufania oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium, 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Podjęciu tych szczególnie 
ważnych uchwał towarzyszyło omówienie sprawozdania z wykona-
nia budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
w konsekwencji czego podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia tego sprawozdania. 

Decyzja uwarunkowana była również pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wnio-
sku w sprawie absolutorium dla gospodarza gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu za rok poprzedni. 

Równie ważnym punktem porządku obrad była debata nad „Raportem 
o stanie Gminy Kłaj za 2019 rok”, który gospodarz gminy zobligowany 
był przedłożyć radzie do 30 maja 2020 roku. Zakres opracowane-
go tego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy 
wg stanu na koniec ubiegłego roku oraz realizację polityk, programów, 
strategii i uchwał rady gminy w roku 2019. Informacje zawarte w raporcie 
posłużą mieszkańcom Gminy Kłaj do zwiększenia wiedzy na temat funk-
cjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialo-
gu na temat przyszłości gminy. 

Podczas sesji przyjęto również akty prawa miejscowego dotyczące 
spraw finansowych w roku bieżącym, inwestycji drogowych, planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa.

Oliwia Bieda

Zbadamy i zadbamy o dziecko

Oddział Pediatryczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żerom-
skiego SP ZOZ w Krakowie przygotował nowy pakiet świadczeń: szybkie 
bezpłatne kompleksowe badania diagnostyczne dla dzieci. Dowolne 
terminy, zero kolejek i długich terminów, nie wymagamy skierowania, 
fachowcy czekają!

Zarezerwuj tylko trochę czasu: w 2 dni zbadamy twoje dziecko, odpowiemy 
na wszystkie nurtujące pytania, wątpliwości. Koordynator nowego projek-
tu: lek. Marta Czubaj–Kowal, szefowa Oddziału Pediatrycznego.

Mamy niezbędny sprzęt, aby sprawdzić UKŁAD ODDECHOWY (przezklat-
kowe ultrasonograficzne badanie płuc, FeNO; spirometria itd.), UKŁAD 
KRĄŻENIA( zaburzenia rytmu serca, omdlenia, bóle w klatce piersiowej, 
nadciśnienie tętniczego, wady serca); UKŁAD POKARMOWY(diagnosty-
ka przewlekłych i nawracających bólów brzucha, choroby wrzodowej, 
zapaleń jelit, przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego kompleksowa pro-
filaktyka i leczenie otyłości). Albo może dziecko jest alergikiem? Zajmiemy 
się nim profesjonalnie.

Dzwoń i rezerwuj termin badania na nr: 12 622 92 27 lub 12 622 92 91 lub 
e-mail: pediatria@zeromski-szpital.pl
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Rejestr Danych Kontaktowych

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontak-

towych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK 

dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je 

zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. 

Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobi-

stego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).
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Urząd Gminy Kłaj 
przystępuje 

do kontroli przedsiębiorców

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) informuje się, że Urząd Gminy Kłaj przystępuje do kontro-
li przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór 
odpadów komunalnych. 

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzących działalność go-
spodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na korzystanie z usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie 
odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powsta-
jącymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych 
skutkować będzie:

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiąz-
ku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednoli-
ty: Dz U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Właściciele tychże nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej 
w myśl przepisów ww. ustawy mogą zostać wezwani w terminie 7 
dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia kopi aktualnych 
umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę. 

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas przedsiębiorca nie zawarł takiej 
umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. 

Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj

Jak segregować śmieci?
PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

WRZUCAJ

Opakowania z papieru, karton, tekturę, ulotki, prospekty, gazety, czasopi-
sma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty, książki, papier 
pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAJ

Ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, papie-
ru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych wor-
ków po nawozach, cemencie i innych materiałów budowlanych, tapet, 
artykułów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń jednorazowych.

SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE - KOLOR ZIELONY

WRZUCAJ

Butelki i słoiki po napojach żywności, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAJ

Ceramiki, doniczek fajansu, porcelany i kryształów, szkła okularowego, 
szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, 
reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, 
termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY

WRZUCAJ

Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, 
plastikowe opakowania po produktów spożywczych, opakowania wielo-
materiałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach 
czystości i kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, 
puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, 
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

NIE WRZUCAJ

Butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych arty-
kułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodo-
wych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego AGD.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – KOLOR BRĄZOWY

WRZUCAJ

Resztki jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców i warzyw, skoszo-
na trawa, opadłe owoce i liście, rozdrobnione gałęzie.

NIE WRZUCAJ

Ziemi i kamieni, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, folii, plastiku, 
szkła, metali, odpadów higienicznych, popiołów, płyt wiórowych mate-
riałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg 
o dużym nasileniu ruchu.

Segreguj śmieci! Brak segregacji spowoduje wydanie decy-
zji podnoszącej opłatę za odbiór odpadów do kwoty 108 zł od 
osoby! 

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO ROWU, LASU… - TY ZA TO ZAPŁACISZ 
(SPRZĄTANIE DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI FINANSOWANE JEST Z TWO-

ICH PODATKÓW)

INSTRUKCJA  
ODPADY ZMIESZANE - KONTENERY

Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selek-
tywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.

Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czy-
stości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji odpadów.

Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: zawartość worków do odkurzaczy, 
rajstopy, środki higieniczne (podpaski, tampony, waciki), szczoteczki do zę-
bów,  zużyte - pieluchy, ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne, 
niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelano-
we, szmatki, gąbki, żwirek z kuwety, pozostałości z zamiatania, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych po serach i wędlinach, plastikowe bądź papierowe 
opakowania pokryte tłuszczem, resztki pozostałe z obróbki mięsa, zabru-
dzona folia aluminiowa, mokry papier, pergamin po pieczeniu. 

Nie oznacza to jednak, że do tych odpadów mogą trafić wszystkie inne, 
które sprawiają nam w segregacji kłopot.

Do śmieci zmieszanych nie zaliczają się:

- odpady biodegradowalne,
- odpady wielkogabarytowe, 
- stare opony, 
- zużyte świetlówki ,
- opakowania po preparatach do ochrony roślin,
- gruz (materiały budowlane). 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- niewykorzystane albo przeterminowane leki oraz odpady medyczne,
- puszki po farbach lub lakierach.

Należy pamiętać, że gruz i odpady budowlane powinny być składane 
w specjalnie zamawianych kontenerach. Jeżeli planujesz prace remon-

towe w szerszym zakresie powstałe odpady należy zagospodarować 
na koszt własny lub powinna je odebrać firma wykonująca remont.

Z kolei niesprawny sprzęt RTV oraz urządzenia gospodarstwa domowe-
go należy oddawać do wyznaczonych punktów lub korzystać z organizo-
wanych przez gminę zbiórek.
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Książki ze słoika

Od lipca w bibliotece w Kłaju oraz w filiach w Brzeziu i Szarowie poja-
wiły się specjalne słoiki, do których można wrzucać propozycje książek 
do zakupu. Jeżeli uważasz, że dany tytuł powinien znaleźć się w zbiorach 
bibliotecznych – zaproponuj go! Wrzuć do słoika karteczkę z zapisanym 
autorem i tytułem książki, którą biblioteka powinna nabyć!

W miarę dostępności oraz możliwości finan-
sowych biblioteka postara się, by książka tra-
fiła do Państwa rąk. Zgłoszone propozycje 
będą w pierwszej kolejności brane pod uwa-
gę przy każdym nowym zakupie. 

Biblioteka jest instytucją publiczną, któ-
ra swoją ofertę buduje z myślą o aktualnych 
i przyszłych odbiorcach swoich usług. 
Dokładają wszelkich starań, aby każdy 
zakup nowości był odzwierciedleniem 
Państwa różnorodnych czytelniczych zainte-
resowań, potrzeb, preferencji i gustów. 

Kamila Polak

Wkrótce w bibliotece

Już niedługo poprzez stronę internetową będzie można wirtualnie od-

wiedzać Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju. „wirtualny spacer” popro-

wadzi odwiedzających przez pomieszczenia biblioteki, przybliży zasady 

korzystania z księgozbioru i pracę bibliotekarza. Będzie można zajrzeć 

do poszczególnych działów takich jak: literatura piękna, popularnonau-

kowa, dziecięca i młodzieżowa. 

Wkrótce Czytelnicy biblioteki będą mieli możliwość uzyskania bezpłat-

nych kodów dostępu do platformy Legimi, która oferuje nieograniczony 

dostęp do e-booków i audiobooków. Legimi jest popularną aplikacją 

do legalnego czytania e-booków i słuchania audiobooków online. 

W serwisie znajduje się ok. 60 tysięcy tytułów, do których można będzie 

uzyskać dostęp nie tylko z poziomu elektronicznych czytników ale rów-

nież smartfonów, tabletów i komputerów. Szczegóły wkrótce na stronie: 

www.biblioteka-klaj.pl

„Piknik na Łące w Targowisku”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko i Rada Sołecka w ostatni weekend lipca zorganizowali atrakcje na miarę obecnych czasów. Impreza mia-

ła przebieg dwuetapowy: Turniej Piłkarski i Piknik na Łące.

Miłośnicy piłki nożnej mieli możliwość wzięcia udziału w turnieju zorganizowanym na Stadionie LKS „Targowianki”, którego uczestnicy otrzymali pamiąt-

kowe medale i puchary.

Piknik na Łące odbył się na MOR w Targowisku. Dużą atrakcją był bezpłatny plac zabaw składający się z dmuchanej zjeżdżalni i toru przeszkód oraz strzel-

nicy paintball i żyroskopu. Dodatkową niespodzianką dla dzieci była kurtyna wodna zorganizowana przez OSP z Targowisko, która ochłodziła je w ten 

upalany dzień.

Organizatorzy zapewnili bogate zaplecze gastronomiczne, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od godziny 17 sympatyczny duet Panów Mariu-

sza Tracza i Wawrzynica Krupy na gitarach, przy ognisku umilał czas uczestnikom wydarzenia.

Specjalne podziękowania dla:

- Gminy Kłaj-za współfinansowanie imprezy

- OSP Targowisko i Wolontariuszom-za pomoc w organizacji imprezy

Organizatorzy
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Dożynki w Gruszkach

15 sierpnia w kościele parafialnym w Brzeziu odbyła się Msza Święta w intencji Mieszkańców Gruszek i Podlasu połączona z sołeckimi Dożynka-
mi. Członkowie Rady Sołeckiej z Gruszek wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Gruszki dziękowali za dotychczasową opiekę Bożą i obfite plony 
oraz prosili o dalsze błogosławieństwo Boże.

Został poświęcony wieniec dożynkowy, symbolizujący chleb, który dzięki ciężkiej pracy rolników został zebrany z pól. Z przyczyn epidemiologicznych 
obchody Dożynek ograniczono do części oficjalnej w kościele. Długo zastanawialiśmy się, czy w dzisiejszych czasach jest potrzeba organizowania Doży-
nek. Przecież pracujących na roli jest w naszej miejscowości coraz mniej. Między innymi dlatego tradycja świętowania Dożynek zanika. Jednak przecież 
wszyscy pracujemy i trudzimy się każdego dnia, może nie każdy w pocie czoła w polu przy zbiorach, ale jednak wkładamy w to wiele wysiłku. Do-
żynki to piękna tradycja dziękczynienia, radości z zebranych plonów i zakończenia wielomiesięcznej pracy. Choć obyczaj w szczególny sposób dotyczy 
rolników, to Dożynki są dla każdego Mieszkańca wsi okazją do świętowania. Ta wspaniała tradycja powinna stać się od nowa żywa, pełna radości i wdzięcz-
ności za to co mamy. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotykać bez cienia ryzyka i widma pandemii.

Katarzyna Kowalczyk

Czy On jest swój, czyjś czy obcy?

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja w ramach projektu pt. „Na kulturowych szlakach Podlasia”, na przełomie lipca i sierpnia, wyruszy-
li na czterodniową wyprawę na Podlasie, szlakiem „otwartych okiennic”. Projekt był dofinansowany przez gminę Kłaj w ramach realizacji zadania pu-
blicznego: W zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Kulturową opowieść zacznę od Pani Ani przewodniczki, nauczycielki historii z zawodu i z potrzeby serca-dobrej duszy naszej wyprawy. Jej pochodzenie 
białoruskie, o którym z dumą mówi, dokumentuje historia jej babci. Wspomina ją przytaczając jej losy o wygnaniu przez cara do strasznej i odległej 
Rosji, a później szczęśliwym powrocie. Niezmiennie na pytanie swojej wnuczki, kim jest, odpowiadała: „…ani białoruska, ani ruska, jestem swoja – tu się 
urodziłam i tu umrę”. Małżeństwo Pani Ani z katolikiem wpisuje się w wielokulturowość regionu. Przynależność ich dzieci w dorosłym życiu pozostaje 
sprawą otwartą i może okazać się zaskakująca. Podobnie jak rodzina Pani Ani, ludzie tego obszaru żyją godząc odmienne światy. Kraina ta, bowiem od 
dawien dawna była pod wpływami kultury żydowsko, prawosławno, katolickiej oraz muzułmańskiej. Ostatni element wydaje się zaskakujący. Historycznie 
powiązany jest z zaproszeniem walecznych Turków na teren Polski do obrony ojczyzny przed Potopem Szwedzkim.

Znaleźliśmy się w tej sielskiej krainie, gdzie życie toczy się innym rytmem. Czuliśmy się tam jak u „Pana Boga za piecem”. Film ten nakręcono w Sokółce 
i pięknym Supraślu. Potwierdzamy magię tego miejsca. Turyści zaczynają odkrywać i eksplorować to miejsce, poszukując wytchnienia po wymuszonej 
pandemią izolacji. Odkrywają naturalną przyrodę rezerwatów i Parków Narodowych: Biebrzańskiego, Białowieskiego, Wigierskiego, Łomżyńskiego Par-
ku Narodowego Doliny Narwi. Zadziwieni przyrodą, w której zatrzymał się czas, zapominają o lęku o przyszłość i cieszą się, że los, choć piszący zaskakujące 
scenariusze, kazał im się zatrzymać i zmienić tradycyjne, zagraniczne urlopowe ścieżki rodaków. My też dzień po dniu odkrywaliśmy ten bajkowy świat. 
Słuchaliśmy o kruchości losów mieszkańców Podlasia. Podziwialiśmy wieże kościołów, złocone kopuły cerkwi, synagog i skromny meczet wystający z po-
nad korony drzew, tak dobitnie świadczący o potrzebie mieszkańców, by troskliwie budować i zaznaczać swoją odrębność przez wieki historii. Słuchaliśmy 
opowieści o ludziach żyjących w okresach bogatych zarówno w grabieże, jak i rozkwit w czasie powstania Traktu Królewskiego. Ich historia wielokrotnie 
spływała krwią „potopu” nie tylko szwedzkiego. Dzięki narracji podanej nam przez Panią Anię w sposób prosty, obrazowy i z wielką tolerancją zrozumieli-
śmy, że człowiek potrafi się odnajdywać i trwać niezależnie od trudności i zmienności losów koła historii.

To odradzanie się kulturowych korzeni mieszkańców Podlasia jest najlepszym świadectwem, że tu jest ich dom i ojczyzna. Pomimo powojennej degrada-
cji tego rejonu, jak wielu myślało „zapomnianego przez Boga i ludzi”, współcześni mieszkańcy z wielką determinacją i rozmachem skutecznie odbudowują 
ten region, aby odwiedzający mogli poznać jego bogatą historię oraz odpocząć korzystając z coraz bogatszej oferty turystycznej.

Region Podlasia może się poszczycić największą w Polsce ilością nowoczesnych ścieżek rowerowych okalających Puszczę Knyszyńską, rezerwaty i rozle-
wiska Narwi.

Zachwyciliśmy się zespołem pałacowo-parkowym Branickich w Białymstoku zwanym „Polskim Wersalem”. Możny ród Branickich stworzył ten kompleks 
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z wielkim rozmachem. Zależało mu, by na ówczesnym Trakcie Królewskim (Kraków - Wilno) godnie reprezentować Polskę. Cel został osiągnięty. Gościły 
tam najbardziej znamienite koronowane głowy i wielmoże tamtych czasów. Odrestaurowany po wojnie zachwyca gości Podlasia.

Mam nadzieję, że w naszym pięknym kraju coraz rzadziej będzie padać pytanie „Czy On jest swój, czyjś czy obcy?”. Historia za Nas zdecydowała gdzie 
mieszkamy, a skoro tu jesteśmy, to powinniśmy być z tego dumni i godnie dawać temu świadectwo. Życzę nam wszystkim, aby nasze okna i serca były jak 
najszerzej otwarte na ludzi.

Dorota Kosmowska
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W stanie podwyższonej gotowości
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja stęsknieni i świadomi jak bardzo im brakowało swojego towarzystwa, spotkali się, by wyruszyć 
w swoją pierwszą podróż po miesiącach izolacji. Zdezynfekowani, zaprzyjaźnieni z maseczką - najnowszym gadżetem współczesnego globtrotera - 
obrali kierunek na Kazimierz Dolny nad Wisłą. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obserwacji z góry malowniczych zakoli Wisły i dumnie prezentującego się 
w oddali zamku w Janowcu. Na górę dotarliśmy Melexami, podgryzani przez komary, ale było warto. Wracając zobaczyliśmy Starą Chatę z XVII w. 
- zadbaną perełkę - obowiązkowy przystanek wszystkich wycieczek. Stęsknieni cudów przyrody pomaszerowaliśmy Wąwozem Korzeniowym. U nas 
korzenie drzew są pod ziemią, a tam wiją się po piaszczystych ścianach wąwozu, tworząc naturalne rzeźby, przestrzenne obrazy rozbudzające 
wyobraźnię.

Przyroda i krajobrazy, a samo miasto? Już wiemy, że Kazimierz Dolny nie jest przereklamowany. Świadectwem dawnej potęgi tego miasta, znajdującego się 
na ważnym wodnym szlaku handlowym są spichlerze Ulanowskich, Bliźniaczy, Feiersteina. Odnowionym zabytkom nadano nowe życie, tworząc w nich 
hotele i galerie sztuki. Wieki historii przemawiają też w Farnie św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Ta najstarsza świątynia miasta powstała w 1325 r., 
spłonęła w 1561 r., potem została odbudowana z dbałością o szczegóły. Do dziś rozbrzmiewają w niej i zachwycają swoim brzmieniem najstarsze, zacho-
wane w Polsce organy. Nie mogliśmy sobie odmówić wspinaczki na Górę Trzech Krzyży. Widok nie pozostawia żadnych złudzeń, że właśnie Kazimierz nad 
Wisłą to mekka malarzy, poetów, pisarzy i filmowców.

Obowiązkowo zgromadziliśmy się przy zabytkowej drewnianej studni na środku rynku, by zrobić pamiątkowe zdjęcie i w jej cieniu zajadać się maślanymi, 
drożdżowymi kogutami. Dowiedzieliśmy się, że tradycyjny kazimierski smakołyk pieczony jest na pamiątkę ostatniego koguta, który ukrył się w jaski-
ni przed smakoszem drobiu, okrutnym diabłem. Sprytna zakonnica widząc co się dzieje, pokropiła wodą święconą wejście do jaskini. Tym bohaterskim 
czynem obroniła miasto i koguta przed siłą nieczystą.

Pożegnaliśmy z łezką w oku to bajeczne miasteczko ukryte wśród zielonych wzgórz.

Z każdej strony odkrywane na nowo innym pejzażem-symbiozy pięknej zabudowy z zielenią i urozmaiceniem terenu. Obiecując sobie powrót w to miej-
sce, wyruszyliśmy do zamku w Janowcu. Ruiny z odrestaurowanym fragmentem sal muzealnych opowiedziały nam historię rodu Firlejów-piękną bogatą, 
jednak jak w każdym zamku otoczoną cieniem mrocznej tajemnicy. Podobno Czarna Dama ukazująca się na wieży zamku to Helena Lubomirska, którą 
rodzice zamknęli w wieży, by wyleczyła się z miłości do niegodnego jej młodzieńca, a ta niewdzięczna rodzicielskiej troski skoczyła z wieży i „zabiła się 
na śmierć”. Po tej tragedii rodzina Lubomierskich opuściła zamek. Ród Firlejów troszczył się o zamek przez wiele, wiele lat dokumentując skrupulatnie 
jego historię.

Wracając zaglądnęliśmy do Nałęczowa, kurortu dla skołatanych serc. Zadumaliśmy się nad aspektami zdrowia, kruchości naszej egzystencji. Mamy świa-
domość, jesteśmy czujni, ale nic nie zatrzyma nas w drodze do poznawania nowych miejsc i nowych ludzi. Jesteśmy brygadą w stałej gotowości.

Dorota Kosmowska
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„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, 
nauczyciele pomagają im je rozwijać” - J. Korczak

Podsumowanie pracy Szkoły Podstawowej w Targowisku w roku 2019/2020.

Zakończyliśmy trudny i nietypowy rok szkolny 2019/2020. W tym czasie nasze dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniowie ze szkoły odnosi-

li sukcesy. 

W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Małe i duże misie” Natalka Górka otrzymała wyróżnienie. W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty plastyczne, 

oraz konkurs „Jesień na okrągło i kwadratowo”. Dwie grupy „Motylki” i „Biedronki” z naszego przedszkola wzięły udział w ogólnopolskim projekcie mate-

matyczno-przyrodniczym „Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody”, który zakończył się otrzymaniem certyfikatu „Przedszkole Bliskie 

Przyrodzie”. 

Konkursy artystyczne

Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w konkursach artystycznych: w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odpoczywaj na wsi” 

zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w konkursie plastycznym „Chodź z nami”, w którym zwyciężyli uczniowie klasy I: Alan Lech 

(I miejsce), Patryk Twardosz (II miejsce) i Maja Migdał (III miejsce). Uczennica klasy VI, Martyna Gądek została krajowym laureatem zajmując III miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Zwierzęta w moim obiektywie”, natomiast Wiktoria Gaj dostała wyróżnienie. 

Wychowankowie świetlicy po raz kolejny wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. W kategorii rysunek 

w grupie młodszej Paulina Majewska zajęła I miejsce, Mikołaj Sawa II miejsce, wyróżnienie Leon Leś; w grupie starszej Krzysztof Włodarczyk uplasował się 

na III pozycji. W kategorii kolaż wyklejanka I miejsce uzyskał Mateusz Korbut. 

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Najlepsze jest czyste powietrze” organizowanym przez Wójta Gminy Kłaj oraz  firmę ABRYS. W kate-

gorii klas I - III pierwsze miejsce zajęła Gabriela Iżyk, drugie Alan Lech, trzecie Wiktor Piwowar. Wyróżnione zostały następujące osoby: Adam Marcisz, Rafał 

Solarz, Ksawier Rerutko, Maja Dziedzic, Zuzanna Kuzmowa, Milena Duras, Marcel Pawełek, Mikołaj Sawa, Patryk Twardosz, Maja Migdał, Leon Leś. 

W Gminnym Turnieju Pięknego Czytania Aleksandra Bogdanowicz zajęła III miejsce. W Gminnym Konkursie Recytatorskim trzecią lokatę zajęła Zuzan-

na Kuzmowa oraz Juliusz Marcisz, a Kinga Chmielewska wyróżnienie. W Szkolnym Konkursie Mitologicznym zwyciężyła Barbara Leś, drugie miejsce zajął 

Aleksander Krzeczowski, a trzecie Amelia Strach. 

Profilaktyka i wychowanie

W ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spotkanie profilaktyczne 

z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, ponadto odbyły się warsztaty 

poruszające problematykę przemocy rówieśniczej przeprowadzone przez pedagoga z PCPR. 

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nazwą „Odbla-

skowa Szkoła”. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane konkursy:

- plastyczny pt. „Jestem bezpieczny, gdy idę lub wracam ze szkoły”, w którym I miejsce zajął Franciszek Kampe, II miejsce Gabriela Iżyk, III miejsce Leon Leś.

- konkurs fotograficzny „Moja odblaskowa rodzina”, w którym zwyciężył Wiktor Stankowski.

- wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych: W klasach młodszych I miejsce osiągnął Leon Leś, II miejsce Wiktoria Bu-

czek, III miejsce Wojciech Włodarczyk. W klasach starszych na najwyższej pozycji uplasował się Bartosz Dubak, II miejsce zajął Oskar Jankowicz, III miejsce 

Franciszek Kampe. 

W ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim biciu rekordu w pierwszej pomocy. 

Ponadto w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować” odbyły się odblaskowe podchody oraz odblaskowy marsz, promujący noszenie kamizelek i elemen-

tów odblaskowych. Uczniowie klas piątych napisali listy do Seniorów, w których zachęcali osoby starsze do noszenia odblasków. 
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W ramach kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM podczas warsztatów wytypowani uczniowie mieli okazję lepszego poznania siebie, nabywali umiejętno-

ści reagowania w obliczu zagrożeń, poznawali zasady dobrej współpracy oraz uczyli się, jak być liderem i współpracować w grupie. Uczestnicy wspólnie 

poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe na drogach. 

Laureatką konkursu NO PROMIL- NO PROBLEM XII Edycji została Paulina Majewska, a Stanisław Kępka otrzymał wyróżnienie. Z kolei Wojciech Włodarczyk 

został laureatem powiatowego konkursu organizowanego przez Sanepid w Wieliczce „Niechciana niespodzianka to grzybica i kurzajka. Zapobiegajmy!”.

Ponadto odbył się konkurs promujący kulturę słowa, „Zdrowe śniadanie na dnia powitanie”, Dodatkowo na stronie internetowej szkoły powstała Szkol-

na Księga Dowcipów, stworzona przez uczniów. 

Jak co roku uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”, której celem jest propagowanie wśród najmłodszych systema-

tycznego spożywania bezcennego dla ich zdrowia posiłku, jakim jest śniadanie. 

Miłym akcentem było spotkanie uczniów klas VII - VIII z Panią Anną Wójtowicz, która zaprezentowała swoją najnowszą książkę: „100 lat Targowiska. Opo-

wieści o Mieszkańcach z okazji 100-lecia Niepodległości Polski 1918-2018”. Uczniowie naszej szkoły wysłuchali również opowieści o Afryce i biedzie tam 

panującej, opowiedzianej przez misjonarza Diecezji Tarnowskiej Ks. Stanisława Wojdaka. 

Konkursy czytelnicze

Jak co roku odbyły się liczne konkursy czytelnicze. Oto ich zwycięzcy: 

„O psie, który jeździł koleją” I miejsce zajęli: Tymoteusz Toporowski, Dominika Biernat, Mateusz Korbut , Kacper Jankowicz, Milena Duras; II miejsce: Mikołaj 

Sawa, Patryk Świętek, Anna Sowa, Patryk Twardosz, Michał Tekielski, Stanisław Kępka; III miejsce Alan Lech. 

„Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” I miejsce otrzymali: Mikołaj Sawa, Paulina Majewska, Stanisław Kępka, II miejsce: Alan Lech, Patryk 

Twardosz, Milena Duras, Gabriela Stokłosa, Mateusz Korbut, III miejsce Marlena Gaj.

„Kapelusz pani Wrony”. I miejsce: Leon Leś, Patryk Twardosz, Rafał Solarz, II miejsce Wiktor Piwowar, Zuzanna Kuzmowa, Mikołaj Sawa, Milena Duras, III miej-

sce Alan Lech. W klasach drugich: I miejsce: Wojciech Włodarczyk, Anna Sowa, II miejsce Stanisław Kępka, Tymoteusz Toporowski, III miejsce Marlena Gaj.

„Czarna owieczka” W kategorii klas pierwszych: I miejsce zdobyli: Leon Leś, Mikołaj Sawa, II miejsce: Wiktor Piwowar, Rafał Solarz, Milena Duras, III miejsce 

Adam Marcisz, Patryk Twardosz, Zuzanna Kuzmowa. W kategorii klas II, III: Tymoteusz Toporowski (I miejsce), Dominika Biernat, Anna Sowa, Mateusz Kor-

but (II miejsce), Marlena Gaj, Wojciech Włodarczyk (III miejsce). 

Książki przygodowe: I miejsce - Franciszek Kampe, II miejsce - Wiktoria Majewska.

Książki fantastyczne (kl.4-6): wyróżnienie - Emilia Babraj, kl. 7-8- wyróżnienie - Aleksander Krzeczowski. 

Tytuł Najaktywniejszego czytelnika uzyskali: Milena Babraj wśród klas 1-3, Emilia Babraj wśród klas 4-6 i Emilia Skiba wśród klas 7-8.

Konkursy patriotyczne 

Pomimo panującej pandemii w naszej szkole odbywały się konkursy. Z okazji święta Konstytucji 3 Maja uczniowie klas I i II wzięli udział w konkursach 

patriotycznych. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu online na podstawie informacji zdobytych po obejrzeniu filmu pt. „Spotkanie z mistrzem. Jan 

Matejko. Konstytucja 3 maja 1791”. Laureaci konkursu z klasy I to: I miejsce - Leon Leś, II miejsce - Milena Duras, III miejsce - Patryk Twardosz. Laureaci z klasy 

II to: I miejsce - Stanisław Kępka, II miejsce - Dominika Biernat, III miejsce - Wiktoria Barska i Patryk Świętek.

Drugim konkursem był konkurs plastyczny. Uczniowie mogli wykonać pracę dowolną techniką na wybrany temat: „Majowe święto” lub „Polska, moja 

Ojczyzna”. Pierwszą lokatę w klasach pierwszych zajęli Milena Duras oraz Rafał Solarz, drugie miejsce zajęła Maja Dziedzic, III miejsce - Leon Leś i Patryk 

Twardosz. W klasach drugich na najwyższej pozycji uplasowali się Gabriela Iżyk i Patryk Świętek, drugie miejsce zajęli Maja Krzeczowska i Stanisław Kępka, 

III lokatę zajęły Emilia Banaś i Milena Babraj. 

Uroczystości

W tym roku szkolnym udało się zorganizować kilka lokalnych uroczystości: Jesienny Piknik Odblaskowy, podczas którego odbył się m.in. konkurs wiedzy 
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o ruchu drogowym oraz pokaz mody odblaskowej. Udało się pozyskać środki finansowe z budżetu gminy i przygotować Gminny Konkurs Recytatorski. 

Ponadto odbył się uroczysty apel z okazji XIX Dnia Papieskiego upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II jako Papieża, akademia upamiętniająca 101 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie klas I- III przedstawili Jasełka. Odbył się przegląd kolęd, dzieci aktywnie uczestniczyły w Mię-

dzynarodowych Obchodach Dnia Praw Dziecka z okazji 30. Rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

Uczniowie chętnie rozwijali swoje kompetencje podczas wycieczek, których w tym roku (ze względu na pandemię), było niewiele. Wzięli udział w 13. 

edycji Małopolskiej Nocy Naukowców, wykładzie na temat szkodliwości niskiej emisji na jakość powietrza i zdrowie, spotkaniu z przewodnikiem na temat 

zasad bezpieczeństwa w górach, prelekcji pielęgniarki mówiącej o higienie i profilaktyce zakażeń wirusowych w kontekście koronawirusa COVID -19. 

Na terenie szkoły jeszcze w marcu odbyły się warsztaty cukiernicze, które dały możliwość poznania całego procesu powstawania słodkości, a wcześniej 

warsztaty „Jak segregować odpady?”, a także spotkanie z podróżnikiem na temat „Oman i Emiraty Arabskie”.

Prężnie działał Samorząd Uczniowski, ramach którego uczniowie prowadzili akcje wolontaryjne, doskonaląc swoje kompetencje społeczne. 

Współpracowaliśmy z wieloma osobami i instytucjami. Do najważniejszych należał: Pan Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj, Pani Anna Wójtowicz i Sto-

warzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Pan Mieczysław Piwowar - Sołtys Targowiska, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach, Ochotni-

cza Straż Pożarna w Targowisku, Gminna Biblioteka w Kłaju, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni i prosimy 

o dalszą współpracę. 

Od 12 marca do końca roku szkolnego odbywało się nauczanie zdalne. Było to duże wyzwanie dla każdego: uczniów, rodziców, nauczycieli. Nauczanie 

zdalne było prowadzone w oparciu o dziennik elektroniczny, materiały przygotowywane przez poszczególnych nauczycieli i wysyłane uczniom. Łatwy 

kontakt ze starszymi uczniami ułatwiał Messenger. Wielu nauczycieli prowadziło lekcje on-line przez platformę Zoom, która dawała możliwość widze-

nia się, przepytania uczniów. 

Gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie działań szkoły. Ważne dla nas jest Wasze zaangażowanie, sprawdzenie zadania domowego, rozmowa dys-

cyplinująca. Pragniemy wyrazić szczególne podziękowanie wszystkim Państwu za pomoc w realizacji zdalnego nauczania, mobilizowanie swoich 

dzieci do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów, a także za zaangażowanie umożliwiające dalszą realizację 

podstawy programowej. Było to dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujemy 

za zrozumienie, pomoc i wzajemną życzliwość. Dzięki temu cały proces zdalnego nauczania okazał się owocny 

dla dzieci, którym również dziękujemy za trud i wysiłek oraz samodzielność i odpowiedzialność w nauce przebie-

gającej inaczej.

W imieniu rady pedagogicznej SP w Targowisku

Małgorzata Bolek

Podziękowanie

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”  

(Papież Franciszek)

Serdecznie dziękujemy!

Panu Jackowi Jawieniowi

za nieodpłatne przekazanie piasku do piaskownicy wychowankom oddziału przedszkolnego w Targowisku. 
Życzymy wytrwałości i zadowolenia w codziennej prazy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wdzięczni

Dyrektor, nauczyciele i wychowankowie oddziału przedszkolnego w Targowisku
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Summer Camp 2020 r. 
Akademii Ruchu Ewa

Nasze obozy taneczne to wielka okazja, by spotkać się i trenować ze 
specjalistami w dziedzinie tańca. To możliwość nauki dla tych, którzy nie 
mieli do czynienia wcześniej z tą piękną dziedziną i dla tych, którzy chcą 
swój warsztat taneczny bardziej rozwinąć i udoskonalić.

W tym roku spędzaliśmy piękny czas w Białym Dunajcu. Podczas 
naszego obozu uczestnicy trenowali technikę taneczną HiP-HOP, 
DISCO DANCE, COMMERCIAL, LADY DANCE oraz elementy JAZZU z pro-
fesjonalnymi tancerzami, choreografami. Zwieńczeniem naszych zajęć 
było przygotowanie choreografii w danych stylach przez Sylwię Nieradka, 
Marzenę Suder, Ewę Lipińską – Glica, które zostały uwiecznione w posta-
ci clipu- teledysku. Można je podziwiać i oglądać na naszej stronie Face-
book Akademia Ruchu oraz na instragramie @akademiaruchuewa, kanale 
You Tube Akademia Ruchu Ewa. Oprócz opanowania techniki tanecznej, 
kroków do chorografii, wzmacnialiśmy i rozciągaliśmy nasze mięśnie, takie 
ćwiczenia to nieodzowny element każdego treningu. Obozy taneczne Aka-
demii Ruchu są bardzo kreatywne, cieszące się dużym zainteresowaniem, 
świetną atmosferą, pozytywną energią, przygodą i pasją do tańca dzięki, 
której zawiązują się wieloletnie przyjaźnie.

Zapraszamy do zapisów dzieci i młodzież. Nowy sezon w Akademii Ru-
chu Ewa rozpoczyna się od września 2020. 

Ewa Lipińska - Glica

Zakończenie Szachowego Roku
Szkolnego 2019/2020

W dniu 26.06.2020 w Parku pod UG w Kłaju odbyło się symboliczne za-
kończenie szachowego roku szkolnego i oficjalne rozpoczęcie wakacji.

Trenerzy Klubu Szachownica nagrodzili pucharami najlepszych zawodni-
ków majowej wewnętrznej Ligi Online oraz Piątków z Szachownicą.

Liga Online Chłopaki:

1. Tobiasz Walasik
2. Filip Śleziak
3. Antoni Gomułka

Liga Online Dziewczyny:

1. Karolina Serafin
2. Emilia Babraj
3. Natalia Wanat

Piątki z Szachownicą:

1. Karolina Serafin
2. Kamelia Chmielek
2. Milan Chmielek
3. Filip Śleziak
3. Tobiasz Walasik

Szachownica bardzo dziękuje wszystkim uczniom za naukę w tym 
roku szkolnym na zajęciach stacjonarnych oraz online!

Dziękujemy Gminie Kłaj oraz naszym Partnerom za wsparcie w tych trud-
nych chwilach! Podziękowania przesyłamy dla rodziców naszych uczniów, 
którzy także nam bardzo pomagali, abyśmy przetrwali ten trudniejszy 
okres.

Życzymy wszystkim spokojnych, ciepłych i zdrowych wakacji.

Zarząd Klubu Szachownica
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Karatecy z Kłaja nie zwalniają tempa i szlifują formę na obozach!

W te wakacje nasi wojownicy wraz z Krakowskim Klubem Karate Tradycyjnego wzięli udział, aż w dwóch obozach. Pierwszy z nich odbył się nad 
morzem w Mikoszewie. Ośrodek Grześ gościł już naszych karateków kilka lat temu i również tym razem spełnił ich oczekiwania.

Dla starszych zawodników przygotowujących się do startów w Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski Dzieci był świetną okazją do potrenowania z za-
wodnikami z Łodzi, a dla młodszych zorganizowano obozowy turniej. Znalazł się również czas na plażowanie, pływanie w basenie, różne rozgrywki np. 
w piłkę nożną i unihokeja. Nie mogło zabraknąć obozowego ogniska z kiełbaskami.

Drugi obóz, w Łopusznej, był dedykowany w szczególności małym karatekom, stawiającym swoje pierwsze kroki na macie. Wszyscy świetnie dawali sobie 
radę, na treningach nie oszczędzali sił, a w czasie wolnym chętnie brali udział w zabawach organizowanych przez naszych senseiów. Nauczyli się robić 
kule do kąpieli i super radzili sobie na zajęciach z wełny. Sensei Rafał Wajda przeprowadził egzaminy na kolejne stopnie na obu obozach i każdy karateka, 
czy mały, czy duży otrzymał piękną, klubową koszulkę. Śmiało można rzec, że kłajowscy karatecy świetnie wykorzystali czas wakacji, a wspomnienia z wy-
jazdów pozostaną z nimi na długo.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa od września na treningi karate, które odbywają się w szkole podstawowej w Kłaju. Kto wie, może wyrosną nam kolejni, 
wielcy mistrzowie.

KKKT


