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Biuro Inwestycji Kapitałowych,  buduje 
magazyn przy węźle A4 w Targowisku

BIK S.A, polski deweloper powierzchni magazynowych oraz handlo-
wych, działający na rynku deweloperskim od 2000 roku, kolejną swoją 
inwestycję magazynowo - produkcyjną realizuje w Gminie Kłaj. 

Około 20 tys. m2 powierzchni będzie miał nowoczesny obiekt magazy-
nowy, który powstanie w ramach Centrum Logistycznego Kraków III. Biu-
ro Inwestycji Kapitałowych wybuduje swoje trzecie krakowskie centrum 
logistyczne w  bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4, tuż przy zjeździe 
w Targowisku. Deweloper prowadzi już negocjacje dotyczące komercjaliza-
cji powierzchni. Budynek jest przeznaczony dla kilku najemców i znajdzie 
w nim zatrudnienie kilkadziesiąt osób.

Inwestor posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie 
budowy planowane jest na trzeci kwartał br., a oddanie do użytkowania no-
woczesnego obiektu, powinno nastąpić w pierwszym kwartale  2019 roku.

BIK

Dostęp do infrastruktury rekreacyjnej 

Rozpoczynają się prace przy Szkole Podstawowej w Brzeziu, gdzie w moż-
liwie najkrótszym czasie ma powstać boisko sportowe dla uczniów tej 
placówki oświaty.

Dotychczasowy, porośnięty trawą plac zastąpiony zostanie wielofunk-
cyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt zostanie również 
oświetlony oraz ogrodzony. Infrastruktura rekreacyjna powstanie dzię-
ki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickie-
go w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie 
sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infra-
struktury rekreacyjnej”.

Oliwia Bieda 

8 mln na kanalizację

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał Gminne-
mu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Kłaju dotację na zadanie pn. 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Tar-
gowisko wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłaju. 

Będzie to spora i kosztowna inwestycja, bowiem całość projektu osza-
cowano na 13 163 288,96 zł z czego dotacja wyniesie aż 8 082 045,35 zł. 
Warto podkreślić, że uzyskaliśmy najwyższą ocenę tj. 100% możliwych 
do uzyskania punktów i znaleźliśmy się na 1 miejscu listy podstawowej 
subregionu krakowskiego. 

Oliwia Bieda

 

OSA, która nie budzi strachu, 
czyli budowa Otwartej Strefy 
Aktywności, na jaką czekamy!

Gmina Kłaj złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Progra-
mu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym.

Na to zadanie gmina wnioskowała aż o 50 000 zł, a jeśli dotacja ta zostanie 
przyznana to OSA w Kłaju powstanie jeszcze zanim dzieci wrócą do szkoły 
po wakacyjnej przerwie. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyj-
nego uwzględnia m.in. budowę siłowni plenerowej, montaż biegacza, 
twistera i wahadła, orbitreka i steperu, wioślarza i małych kół Tai Chi, 
podciągu nóg i pajacyka oraz urządzenia do wyciskania siedząc. 

OSA to także miejsce gdzie będzie można się odstresować w specjalnej 
strefie relaksu o nawierzchni trawiastej. Tam spokój odnaleźć będzie moż-
na odpoczywając i zażywając świeżego powietrza na ławkach, spacerując 
alejkami lub grając w szachy, warcaby czy chińczyka przy plenerowych 
stolikach. Najmłodsi miłośnicy rozrywki w plenerze natomiast będą mo-
gli korzystać z piaszczystego placu zabaw, gdzie zamontowane zostaną 
urządzenia o charakterze sprawnościowym.

To wszystko dla naszego zdrowia, rozrywki i integracji społecznej. O tym 
czy dofinansowanie zostanie przyznane, a tym samym realizacja projek-
tu stanie się realna będziemy informować na bieżąco. 

Oliwia Bieda

LEGENDA:

A - SIŁOWNIA PLENEROWA - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
B - PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM - NAWIERZCH-
NIA BEZPIECZNA
C - STREFA RELAKSU - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
D - DOJŚCIE (CHODNIK Z MIEJSCEM NA ROWERY)
E - OGRODZENIE PANELOWE
I - ŁAWKI Z OPARCIEM
II - TABLICA DWUSTRONNA Z REGULAMINEM
III - STOJAK NA CZTERY ROWERY
IV - KOSZ NA ŚMIECI
V - STOLIK DO GRY W SZACHY I CHIŃCZYKA
VI - „GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK”
VII - „WIOŚLARZ”
VIII - „TAI CHI MAŁE”
IX - „ORBITREK”
X - „STEPER”
XI - „WAHADŁO”
XII - „TWISTER”
XIII - „PODCIĄG NÓG”
XIV - „PAJACYK”
XV - „WYCISKANIE SIEDZĄC”
XVI - „BIEGACZ”
XVII - „HUŚTAWKA PODWÓJNA”
XVIII - „ZESTAW ZABAWOWY”
XIX - „PAJĘCZYNA SZEŚCIOBOCZNA”

Projekt przedszkola pierwszym 
etapem inwestycji

17 maja, Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umowę z firmą 
Novak-Rygiel Studio Architektoniczne na wykonanie Projektu budowla-
nego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy  budynku domu kul-
tury dla budowy przedszkola w miejscowości Dąbrowa. Jest to zadanie, 
o którym gospodarz naszej gminy myślał  od początku pierwszej kaden-
cji, a stworzenie projektu jest pierwszym krokiem w jego realizacji.

W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do opracowania: 

- projektu budowlanego, 
- architektury z zestawieniem stolarki i ślusarki
- konstrukcji
- drogi, chodników i ukształtowania terenu wraz z wjazdem na teren 
inwestycji,
- instalacja ogrzewania,
- kotłowni wraz z automatyką (AKPiA),
- wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wyciągowej w węzłach 
sanitarnych,
- instalacji wod-kan,
- instalacji hydrantów wewnętrznych,
- wewnętrznej instalacji elektrycznej i niskoprądowej, oświetle-
nia zewnętrznego,
- przyłącza wody,
- przyłącza zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ewentual-
nego zbiornika retencyjnego wód opadowych,
- informacji dla planu BIOZ, charakterystyki energetycznej,
- pozyskania niezbędnych opinii i uzgodnień w tym  rzeczoznawców ds. 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarno-higienicznych.
- wykonania badań geotechnicznych w wymaganym zakresie.

Wykonanie projektów otworzy drzwi do realizacji zadania i pozyskiwa-
nia na to zadanie funduszy zewnętrznych. 

Oliwia Bieda

Remiza o jakiej marzą 

Gmina Kłaj ogłosiła przetarg na realizację inwestycji, o której strażacy 
z Szarowa marzą już od dłuższego czasu. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego przyznał dotację w ramach programu „Mało-
polskie Remizy 2018” na wykonanie prac remontowo – budowlanych 
przy szarowskiej remizie.

41.560,00 złotych, jakie otrzyma Gmina Kłaj na wykonanie tego przed-
sięwzięcia - to jednak kropla w morzu potrzeb. Resztę kosztów będzie 
trzeba pokryć z budżetu gminy. „Inwestycja ta nie tylko będzie bardzo cza-
sochłonna, ale i kosztowna. Na kompleksową przebudowę szarowskiej re-
mizy będziemy starać się o kolejne dotacje. Na dobry początek, o fundusze 
będziemy aplikować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Jest to sprawa priorytetowa i krok ku dalszemu usprawnianiu ratowa-
nia zdrowia oraz życia mieszkańców gminy, a one w końcu są najważniej-
sze.” – podsumował gospodarz Gminy - Zbigniew Strączek. 

Oliwia Bieda

Sala gimnastyczna w projektowaniu 

W projektowaniu jest sala gimnastyczna z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Grodkowicach, a jej koncepcja ma być gotowa do koń-
ca maja. Przedmiotem tej inwestycji ma być budowa pełnowymiarowej 
sali połączonej komunikacyjnie w poziomie parteru oraz piętra z budyn-
kiem szkoły.
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Kolejne środki to kolejne prace

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpa-
trzył wniosek złożony przez Wójta Gminy Kłaj  o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-
go PROW na lata 2014-2020.

Wniosek ten  dotyczył prac konserwatorskich przy kapliczkach w miej-
scowości Szarów, Grodkowice, Kłaj oraz Targowisko, a ma być sposobem 
na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury 
kulturalnej. 49 033 zł dotacji przeznaczonych zostanie na konserwację:

- kapliczki Świętego Floriana w Brzeziu, 
- kapliczki z figurą Matki Boskiej Różańcowej i figurą św. Jana Neptu-
na z 1860 roku w Kłaju,
- kapliczki z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z około 1858 
roku w Targowisku,
- kapliczki z figura Matki Boskiej z 1856 roku w Grodkowicach,
- kapliczki z figurą Matki Boskiej Niepokalanie poczętej z 1867 
roku w Szarowie.

Kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Targowisku

Powstający aktualnie koncept ma uwzględniać również wyposażenie. 
Z armatury stałej przewidziane są m.in. urządzenie do koszykówki, siat-
kówki, piłki nożnej, drabinki, zestaw lin gimnastycznych oraz tablica wy-
ników sportowych. Tam również znajdzie się osprzęt ruchomy tj. skrzynie, 
kozły, odskocznie, równoważnie oraz ławeczki. 

Przedsięwzięcie to będzie kosztowne, jednak najważniejsze to to, że 
spełnią się marzenia uczniów oraz grona pedagogicznego Szkoły w Grod-
kowicach. Dlatego też Gmina Kłaj na wykonanie tego zdania będzie apliko-
wała o środki zewnętrzne, co ułatwi wykonanie inwestycji. 

Oliwia Bieda

Kapliczka Świętego Floriana w Brzeziu

Niezachowana płaskorzeźba w górnej kondygnacji kapliczki w Brzeziu

„Maj – rocznica pięknych serc! Maj – rocznica wielkich myśli…”

3 maja obchodziliśmy Gminne Święto Konstytucji 3 Maja, którego gospodarzami byli: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy 

Kłaj, Władysława Kozień – Dyrektor Szkoły w Targowisku wraz z nauczycielami i uczniami oraz Sołectwo Wsi Targowisko.

Pierwszym punktem uroczystości była msza święta w kaplicy w Targowisku odprawiona przez ks. proboszcza Krzysztofa Cwe-

nara i ks. wikarego Krzysztofa Barana. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Niepodległości, gdzie odśpiewano hymn 

państwowy, a przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i szkół z terenu Gminy Kłaj złożyli kwiaty.

Potem goście udali się do Domu Kultury, aby uczestniczyć w okolicznościowej akademii przygotowanej przez  uczniów klas 

VII i II gimnazjum pod opieką Pań: Iwony Sobas i Anny Podwyszyńskiej. Spotkanie, któremu przyświecało hasło: „Tym co daw-

no przeminęli, hołd składają ci, co przyszli”, rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie 

głos zabrała Władysława Kozień – Dyrektor Szkoły w Targowisku, która przywitała gości: Wójta Gminy Kłaj, przedstawicieli Rady 

Gminy z Przewodniczącym – Sylwestrem Skoczkiem na czele i Rady Powiatu, sołtysów, dyrektorów szkół, poczty sztandarowe, 

harcerzy i mieszkańców wsi. Z kolei rozpoczęło się przedstawienie wzbogacone elementami prezentacji multimedialnej. 

Jedną z głównych ról odegrał w nim chochlik, który przenosił zebranych  w czasie; z teraźniejszości do wieku XVIII i na powrót 

do współczesności. Nie zabrakło także pieśni „Witaj majowa jutrzenko”. 

Na zakończenie wystąpił gminny chór „Gaudium”, który zachwycił słuchaczy zaprezentowanymi pieśniami patriotyczny-

mi i wprowadził w nastrój zadumy i refleksji nad historią i pięknem naszej ojczyzny. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do tych, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg uroczystości; m. in. chórowi „Gau-

dium”, Ochotniczej Straży Pożarnej z Targowiska, Radzie Rodziców oraz uczniom. 

Patrycja Winzer



SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

820 lat do wspominania

Chłopskie jadło, stare fotografie, odznaczenia, przedmioty, które służyły naszym przodkom… To i wiele innych przybliżyło mieszkań-
com Targowiska jak wyglądało w tej miejscowości życie na przestrzeni 820 lat. 

21 i 22 kwietnia w Domu Kultury w Targowisku odbyły się uroczyste obchody 820-lecia Targowiska, których to organizatorem byli Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Rada Sołecka oraz Sołtys. Jednak zanim licznie przybyli zgromadzili się w domu kultury, Ks. Krzysztof 
Baran w lokalnej Kapicy odprawił Mszę Świętą w intencji Mieszkańców sołectwa. 

Dla jednych wspomnienia, a dla innych karty historii odkryła multimedialna prezentacja złożona ze starych fotografii z rodzinnych al-
bumów: Pani Anny Wójtowicz, Pana Zdzisława Perdka, Pana Krzysztofa Piwowara, Państwa Walerii i Józefa Korbutów, Pani Anny Czubak, 
Pana Wojciecha Świętka, Pani Krystyny Chudeckiej - Wróbel oraz Państwa Katarzyny i Jana Gądków. Na zakończenie sobotniego świętowa-
nia, dzięki uprzejmości pracowników TVP 3 Kraków, puszczono fragment filmu „Wesele” wg teksu Pana Jana Świętka. 

Pierwszym punktem niedzielnego programu była prelekcja pt. „Podróż we wczesne średniowiecze”, którą wygłosił Pan Mateusz Niemiec. 
Wykładowca w ciekawy sposób odpowiadał m.in. o Chełmie, Kościele, targu, czy dokumencie konfirmacyjnym Monachusa z 1198 roku. 
Odczytu pt. „Targowisko w dokumentach chełmskiego kościoła” dokonał Ks. Antoni Tworek, natomiast prelekcję dotyczącą ziemi bocheń-
skiej w okresie zaborów (1795-1918) wygłosił Dyrektor Muzeum w Bochni – Pan Jan Flasza. 

Na zakończenie części oficjalnej, niemal do łez rozbawiła publiczność młodzież z SP w Targowisku ogrywając komiczną scenkę z targu, 
gdzie zarówno handlarz jaki i kupiec nie chcieli dać za wygraną. Natomiast podczas gdy wielopokoleniowa, lokalna grupa muzyczna bawi-
ła gości śpiewem, każdy mógł degustować typowe chłopskie jadło. Nie obyło się także bez ciepłych słów podziękowań od Przedstawicie-
li Powiatu, Gospodarza Gminy – Zbigniewa Strączka oraz Sołtysa – Mieczysława Piwowara w kierunku inicjatorki tej imprezy – Pani Anny 
Wójtowicz. 

Aby upamiętnić to wydarzenie, SRWT postarało się również o podarunek dla gości! Na tę szczególną okazję wybito medale z herbem 
Targowiska. 

Oliwia Bieda 

Patronat medialny: TVP 3 Kraków
Dofinansowanie: Powiat Wielicki
Więcej zdjęć na: www.klaj.pl

6 7



SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

Dzień otwarty w Święto Strażaków

4 maja, w samo południe z okazji Dnia Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju odbył się dzień otwarty. Dla przybyłych go-
ści przygotowano różne atrakcje. Z garaży wyprowadzone zostały wozy strażackie: te bojowe i te pomocnicze. Rozstawiony został 
namiot pneumatyczny, a w nim stanowiska do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz do zapoznania się ze sprzętem ODO czy-
li Ochrony Dróg Oddechowych. Na placu za remizą zacumowano łódź ratowniczą oraz sanie lodowe służące do przeprowadzenia ak-
cji na akwenach zamarzniętych.

Dla Milusińskich, którzy odwiedzili naszą remizę przygotowano tor przeszkód gdzie mogli spróbować się w roli małych strażaków. 
Trzeba było pokonać równoważnie zrobioną z węża strażackiego, trafić strumieniem wody podanym z hydrauliki do otworu w ściance, 
a następnie wrócić na linię startu pokonując slalom między pachołkami. To jeszcze nie koniec, potem należało połączyć węża gaśni-

czego z prądownicą i na koniec zakręcić korbą ręcznej syreny w której dźwięk oznajmił koniec zadania. Po przebyciu toru przeszkód 
dzieci otrzymały okolicznościowe naklejki i kolorowanki. 

W grupie zorganizowanej goście zwiedzili całą remizę, zapoznali się z eksponatami naszej sali tradycji oraz specyfiką i zasadami działa-
nia Centrum Zarządzania Kryzysowego Wójta Gminy Kłaj. Poznali nowoczesne sprzęty alarmowania jednostki do działań ratowniczych 
na miarę XXI wieku.

Pogoda sprzyjała naszej imprezie. Nie mogło zabraknąć oczywiście wesołej muzyki, tradycyjnej kiełbaski z grilla i soczków do popicia. 

Na zakończenie, ku radości dzieci strażacy postawili kurtynę wodną gdzie można było się schłodzić w kroplach wody. W trakcie trwania im-
prezy na wszystkie pytania dzieci i rodziców odpowiadali strażacy pokazując i demonstrują sprzęt strażacki i ratowniczy. 

Dh Krzysztof Balik

Stanowiska przy pojazdach pożarniczych obsługiwali: 
dh Kluza Krzysztof 
dh Pilch Michał

Tor przeszkód i kolorowanki: 
druhna Paulina Palich i dh Paweł Palich 

Namiot pneumatyczny i stanowisko piany
dh Kupiec Marcin 
dh Molęda Andrzej 

Stanowiska grillowe oraz pyszne kiełbaski przygotował:
dh Molęda Ryszard 

Nad organizacją całości czuwał Prezes naszej jednostki dh Pilch Dariusz 
Zdjęcia, muzyka i prowadzenie dh Balik Krzysztof
Duża galeria zdjęć dostępna na: www.klaj.pl w zakładce: multimedia. 
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Porywający taniec

21 kwietnia w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kłaju zagościł „Porywający taniec”. To po raz ósmy odbył się pokaz formacji ta-
necznych Akademii Ruchu: Dance & Fun oraz Flying Sparks.

Licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście oklaskiwali i dopingowali młodych tancerzy. Ciekawe, energetyczne choreografie, 
uzupełnione  trudnymi elementami akrobatycznymi przygotowali: Marzena Suder, Natalia Kliś, Aga Dydo, Andrzej Starowicz oraz Ewa Li-
pińska – Glica. W tym roku młodzi tancerze mogli zaprezentować się również solo. Występ podziwiało około 400 mieszkańców Gminy 
Kłaj. Zaproszeni goście, publiczność byli zachwyceni profesjonalnym przygotowaniem występu oraz oprawą multimedialną. Za pomocą 
oświetlenia oraz nagłośnienia widownia miała zapewnioną odpowiednią jakość akustyczną oraz wizualną. Dzięki telebimowi moż-
na było oglądnąć filmy zrealizowane podczas tegorocznych warsztatów  tanecznych Akademii Ruchu. Akademia Ruchu składa podzię-
kowania Wójtowi Gminy Kłaj za wsparcie, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj za pomoc w realizacji projektu ,,Porywający taniec”, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kłaju za przychylność.

Projekt współfinansowany z dotacji Gminy Kłaj.

Ewa Lipińska – Glica

Fraszki, bajeczki  i „Krakowianka”

29.04.2018 r. mieliśmy okazję spędzić miły wieczór w sposób niecodzien-
ny. Przenieśliśmy się na moment do świata, w którym słowa nabierają 
innych znaczeń. Za sprawą nietuzinkowych, ale z życia wziętych fraszek, 
mogliśmy na chwilę zatrzymać się, zastanowić i… pośmiać. 

Tego wieczoru usłyszeliśmy twórczość wspaniałego poety - cenionego frasz-
kopisarza Pana Marcina Urbana oraz uroczej i bardzo utalentowanej młodej  
absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej II st. Pani Katarzyny Ignatowicz, 
która zachwyciła wszystkich zebranych swoim talentem wokalnym. Każde 
Jej wykonanie pieśni było dopracowane strojem pasującym do wykony-
wanego utworu. Panią Kasię Ignatowicz można posłuchać na Youtube 
oraz Facebooku. Jest tegoroczną maturzystką. W lecie można Ją spotkać 
w stroju krakowskim obok Bramy Floriańskiej. Pan Marcin za to pochwalił 
nam się, że dostał propozycję od wydawnictwa aby jego legenda o obwa-
rzanku krakowskim znalazła się w podręczniku szkolnym do klasy II Szkoły 
Podstawowej. Oczywiście zgodził się. Niedawno ukazała się również 
Jego autorstwa książeczka dla dzieci z króciutkimi wierszykami i koloro-
wankami. Ten wieczór upłynął w  kameralnej i refleksyjnej atmosferze. 
Miło gościć tak wybitnych i zdolnych ludzi, szkoda tylko, że tak mało osób 
skorzystało z tej „uczty dla duszy”. Mamy nadzieję, że następny raz sala bę-
dzie wypełniona po brzegi. Zapraszamy.

Małgorzata Balik

Spotkanie z Kamilem Janickim 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 

„Książki o kobietach? To się w życiu nie sprzeda!” – Takie opinie słyszał 
Kamil Janicki, autor wielu bestsellerowych książek o ciekawych kobie-
tach w historii Polski, kiedy rozpoczynał swoją przygodę z pisarstwem. 
Wbrew obawom wydawców, jego książki okazały się strzałem w dzie-
siątkę a barwne historie z życia wielkich dam zachwyciły czytelników. 

Również na piątkowe spotkanie z Panem Kamilem w bibliotece w Kła-
ju przyszło grono osób ceniących kunszt pisarski autora, który i tym razem 
nie stronił od ciekawych historii. Zebrani usłyszeli o trudnych początkach 
miłości Elżbiety Rakuszanki i Kazimierza Jagiellończyka, kiedy to przyszły 
pan młody zobaczywszy narzeczoną uciekł do pokoju i nie wychodził z nie-
go dwa dni. I trudno mu się dziwić, gdyż Elżbieta miała skrzywiony kręgo-
słup, wadę zgryzu i ogólnie zdeformowaną sylwetkę. Dodatkowo szpeciły 
królową wysunięty podbródek i wąska twarz. Z czasem jednak ich miłość 
rozkwitła a jej efektem była gromada 13 dzieci. Trudne stosunki łączyły też 
królową Bonę i jej syna Zygmunta Augusta, który na spotkania z matką 
przychodził w grubych rękawiczkach z obawy, by ta nie wbiła mu w rękę 
pierścienia z trucizną. 

Zebranych interesował też warsztat pisarski autora. Pan Kamil opowiedział, 
jak zbiera informacje źródłowe, wysłuchuje opowieści, przeprowadza wy-
wiady ze świadkami historii, odwiedza miejsca, w których mieszkały i żyły 
bohaterki jego opowiadań. Często jest to detektywistyczna, skrupulat-
na praca. W swoich książkach posługuje się prostym, przystępnym języ-
kiem, pełnym humoru przywracając zapomnianym postaciom należne im 
miejsce. 

Kamila Polak 

10 11



SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

INFORMACJE
SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2018

INFORMACJE

Rozpoczęło się zgłaszanie zadań do 
3. edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego!

Do 6 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje 
pomysły.

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by 
dobrze służyły mieszkańcom regionu? Nie czekaj i już dziś zgłoś 
swój projekt w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Do zagospodarowania jest aż 8 mln zł! To ła-
twiejsze niż myślisz, liczy się przede wszystkim kreatywność 
i odrobina chęci. Jeśli Twój projekt wygra głosowanie to Urząd 
Marszałkowski zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wyko-
nanie organizacji pozarządowej.

Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia w ramach swoje-
go miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe lub 
duże.

Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu lub 
miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. 
zł do 100 tys. zł. Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 
podpisów poparcia .

Zadanie duże to takie, które dotyczy 
co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie 

Podziękowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach składa serdeczne podziękowa-
nia dla sponsora – Fundacji Energa. Dzięki wsparciu finansowemu uda-
ło nam się pozyskać sprzęt, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść 

pomoc ludziom, którzy tego będą potrzebować. Dzięki dofinansowa-
niu udało się nam zakupić Pilarkę ratowniczą, motopompę pływającą, 

węże pożarnicze oraz inny drobny sprzęt.

Gorące podziękowania należą się również Wójtowi Gminy Kłaj – Zbignie-
wowi Strączkowi, dzięki którego aktywnym działaniom udało się pozyskać 

hojnego darczyńcę.

W imieniu całej jednostki OSP oraz Mieszkańców naszej Gminy – jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy!

Prezes OSP – Wojciech Wilk
Naczelnik jednostki Grzegorz MaturaXLIII Sesja Rady Gminy 

19 kwietnia, w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odby-
ła się XLIII Sesja Rady Gminy. Szczególnie ważnym z poruszonych 
tematów było przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach 
obszaru „Kłaj-1”. Uchwała ma na celu korektę ustaleń planu ukie-
runkowaną na zapewnienie wysokich standardów w zakresie 
ochrony środowiska w zespole zabudowy jednorodzinnej z usłu-
gami publicznymi w centrum miejscowości. 

Podczas tego spotkania Radni Gminy podjęli także uchwały 

m.in. w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018 – 2020, zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj 

na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie zasad udziela-

nia dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych. 

Ta ostatnia uchwała dotyczyła regionalnej polityki energetycznej, 

działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, pod-

działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz pod-

działanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne.

Czerwcowy kalendarz 
imprez sportowo – kulturalnych

2 czerwca 
Gminny Dzień Dziecka

Centrum Kłaja

3 czerwca 
Bieg Rodzinny 

Puszcza Niepołomicka

9 czerwca 
Piknik Rodzinny w Brzeziu 
Boisko przy SP w Brzeziu

9 czerwca 
Piknik Rodzinny w Grodkowicach
Boisko przy SP w Grodkowicach

17 czerwca 
Piknik Rodzinny w Targowisku 

Boisko LKS „Targowianki”

23 i 24 czerwca
Dni Szarowa 

Plac przy SP Szarów

Zapraszamy! 

Więcej informacji na: www.klaj.pl

Wyrazy głębokiego żalu
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

 Wisława Szymborska

Pani Bożenie Mularczyk 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
Męża 

składa 
Wójt Gminy Kłaj

Zbigniew Strączek 
oraz 

Pracownicy Urzędu Gminy

Podziękowanie

Znajomym, przyjaciołom i wszystkim którzy byli i są z nami, 

za pomoc i wsparcie w trudnych dla nas chwilach serdecznie 

dziękuję. 

Bożena Mularczyk z Rodziną

lub Krakowie, a jego wartość mieści się w granicach od 100 
tys. zł do 400 tys. zł Dla zgłoszenia zadania potrzeba podpisu 
60-ciu osób.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Mało-
polskiego: www.bo.malopolska.pl

TS „Wolni” Kłaj 
zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj 

do uczestnictwa w realizacji 
zadania pod nazwą 
„Poznaj swój kraj – 

Wiślica, Szydłów - prastare 
miasta Polski ” 

w dniu 15.06.2018 r. 

Realizując powyższe zadanie „Poznaj swój kraj –Wiślica, 

Szydłów- prastare miasta Polski ” chcemy zapoznać uczestni-

ków zadania z dziedzictwem historycznym i kulturowym zie-

mi Świętokrzyskiej.

W czasie realizacji zadania uczestnicy zwiedzą w Wiślicy Bazylikę 

pw. Najświętszej Marii Panny, której podziemia kryją pozosta-

łości dwóch kościołów romańskich. Pierwszy z nich datowany 

jest na XII w. i zawiera unikatową Płytę Orantów, będącą jednym 

z najważniejszych i najpiękniejszych przykładów sztuki romańskiej. 

Drugi kościół datowany jest na XIII w. Obecnie jedyną jego pozo-

stałością jest posadzka zbudowana z bogato ornamentowanych 

płytek ceramicznych. W Wiślicy zwiedzimy także przylegającą 

do bazyliki dzwonnicę i dom Długosza. Następnie zwiedzimy Szy-

dłów nazywany czasem polskim Carcassonne, to pięknie położona, 

niewielka miejscowość niemal w całości otoczona murem obron-

nym, będącym pozostałością po zamku wzniesionym w XIV wie-

ku na polecenie Kazimierza Wielkiego. Szydłów był jednym z miast 

królewskich, a jego najlepszy okres przypada na XV wiek, kiedy 

to nazywany był Wielkim Szydłowem. W Szydłowcu pokażemy be-

neficjentom zabytkową Bramę Krakowską, Synagogę, Kościół pw. 

św. Władysława, kościół Wszystkich Świętych, Plac Zamkowy z salą 

rycerską i mury obronne.

Zadanie powyższe realizowane jest przy wspar-

ciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj, środków własnych To-

warzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj oraz wpłat własnych 

beneficjentów (uczestników) zadania.

Zapisy oraz szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu pod 

telefonem kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decydu-

je termin zgłoszenia (zapisy od 10 maja 2018r.).
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„Poranek Patriotyczny” w wykonaniu Przedszkolaków z Dąbrowy 

Rok ten mamy znamienity
Wiele rocznic wszak się zbiega
100 lat polskiej  niepodległości 
40 – lecie wyboru Polaka na Papieża 

27 kwietnia przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie wystąpiły na Sali Widowiskowej UG Kłaj z uroczystym przed-
stawieniem o tematyce patriotycznej.

Na scenie zaprezentowały się dzieci z wszystkich grup recytując wiersze, śpiewając pieśni poświęcone naszej Ojczyźnie i Wielkiemu Pola-
kowi, którym bez wątpienia był Św. Jan Paweł II. Karol Wojtyła został Papieżem w trudnych dla Polski i całej Europy czasach. Na sercu leżały 
mu wolność i jedność wszystkich narodów świata, a w szczególności jego ukochanej Polski. Pozostawił po sobie  ogromną skarbnicę 
nauczania, serdecznych gestów, mądrych słów i wskazówek, których winniśmy przestrzegać i przekazywać następnym pokoleniom, kształ-
tując właściwe postawy obywatelskie od najmłodszych lat.

Małgorzata Prochwicz

Sukcesy przedszkolaków z Dąbrowy w Powiatowym Konkursie Logopedycznym

20 kwietnia 2018 r. dzieci z przedszkola w Dąbrowie, biorące udział w Powiatowym Konkursie Logopedycznym pt. ,,Bajkowy 
Bohater” zostały zaproszone do Kina Kampus w Wieliczce na projekcje bajki pt. „Byczek Fernando” oraz uroczyste wręczenie dy-
plomów i nagród. Celem konkursu było propagowanie poprawnej wymowy oraz rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, 
a także prezentacja umiejętności plastycznych uczniów, rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej wyobraźni, bogacenie 
zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Dzieci nagrodzone w konkursie:
I miejsce:
- Karolinka Bartoszek

Wyróżnienia:
- Aleksandra Golarz
- Aleksandra Pieprzyca 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki, słodycze oraz Dyplomy za udział. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy życzy-
my dalszych sukcesów.

Krystyna Dybczak
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100 drzewek na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

20 kwietnia 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach w niekonwencjonalny sposób uczcili 100 lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa w Niepołomicach (nadleśniczego - Pana Łukasza Nowaka i jego zastępcy 
- Pana Wojciecha Wimmera) oraz Leśnictwa w Kłaju uczniowie mieli okazję zasadzić w Puszczy Niepołomickiej przysłowiowe „100 drzew”. Akcję 
nadzorował leśniczy Pan Krzysztof Janioł, który przygotował miejsce i dostarczył ze szkółki leśnej ponad 1200 sadzonek buka. 

Akcja miała na celu uczczenie rocznicy 100 lecia Odzyskania Niepodległości, a jednocześnie była doskonałą formą kształcenia postaw i zachowań proeko-
logicznych młodzieży.

Za kilka lat nasi uczniowie będą mogli pokazać swoim dzieciom ogromne drzewa, które zasilą mieszkańców naszej gminy w tlen. 

Katarzyna Kościółek 

Takie talenty w naszej Gminie

„Kochamy muzykę”- ten Gminny Festiwal Muzyki pokazał nam jakie ogromne talenty posiadają dzieci oraz młodzież z naszej gminy. 
To niesamowite!!! Teraz Wam pokażemy „nasze Gwiazdy”, a w niedługim czasie usłyszycie i sami ocenicie.

Wyniki:

KATEGORIA - Przedszkole - wokal
I miejsce - Paulina Majewska - Przedszkole - Targowisko
II miejsce- Jan Kościółek - Przedszkole - Dąbrowa
III miejsce- Milena Babraj - Przedszkole - Targowisko

KATEGORIA - kl. I-IV - wokal
I miejsce - Emilia Denisiuk - SP Targowisko
II miejsce - Marek Łysiak - SP Szarów
III miejsce - Anna Skoczek - SP Targowisko

KATEGORIA - kl. V-VII - wokal
I miejsce - Natalia Sołtyk- SP Kłaj
II miejsce - Małgorzata Świętek - SP Kłaj
III miejsce - Emilia Woźniak - SP Grodkowice

KATEGORIA - klasy Gimnazjum i szkoła średnia - wokal
I miejsce - Emilia Kołodziej - SP Kłaj
II miejsce - Katarzyna Nowak - SP Brzezie
II miejsce- Oliwia Mikulec- Kłaj

WYRÓŻNIENIA:
Zespół „Wesołe nutki” - Przedszkole Szarów:
Alicja Ryż, Michalina Węgrzyn, Aleksandra Suwara, Emilia Dudek, 
Dagmara Szewczyk
Mateusz Korbut - SP Targowisko
Julia Ślęczek - SP Kłaj

Duet: Julia i Milena Konieczne - SP Grodkowice

Emilia Skiba - SP Targowisko
Maria Chojnacka - Kłaj

GRAND PRIX - Aneta Skiba - SP Targowisko

Zapraszamy do obejrzenia dużej galerii zdjęć na: www.klaj.pl

Małgorzata Balik
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Spotkanie z policjantem 
w przedszkolu w Grodkowicach

18 kwietnia 2018 roku do naszego przedszkola z wizytą przyby-
ła Pani Policjant. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych: Misie, Tygryski i Smerfy. Do tej wizyty dzie-
ci przygotowywały się poprzez zajęcia na temat zachowania bez-
pieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, 
ale również w ruchu drogowym.

Dzieci bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem słu-
chały tego, co mówi. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmos-
ferze. Pani Policjantka przybliżyła dzieciom specyfikę swojej pracy, 
dokładnie opisała poszczególne elementy stroju oraz zaprezento-
wała najważniejsze atrybuty policjanta: odznakę, kajdanki, pałkę, 
gaz pieprzowy, a nawet prawdziwą broń palną. Potem przyszedł 
czas na rozmowę o zasadach bezpieczeństwa w domu i w przed-
szkolu oraz o tym, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze. 
Dzieci żywo dyskutowały, zasypując swojego gościa różnymi cieka-
wymi pytaniami. 

Spotkanie z Panią Policjant upłynęło pod znakiem emocji i wrażeń, 
a przede wszystkim dostarczyło naszym dzieciom wielu nowych 
informacji, zaspokajając ich ciekawość poznawczą. 

Serdecznie dziękujemy Pani Policjant za atrakcyjną i inspirującą 
lekcję, z nadzieją oczekując kolejnych spotkań. 

Karolina Golarz

Detektywi w Bibliotece

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek odbywającego się 
pod hasłem „DO(WOLNOŚĆ) CZYTANIA) od 7 do 11 maja biblio-
tekę w Kłaju oraz jej filię w Brzeziu odwiedziły grupy przed-
szkolaków i klas „0” z Dąbrowy, Grodkowic, Brzezia, Szarowa, 
Targowiska i Kłaja.

Dzieci miały okazję poznać tajemniczą historię zniknięcia diamen-
tów w szwedzkim miasteczku Valleby. A wszystko to w oparciu o książkę 
z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai autorstwa Martina Wid-
marka pt. „Tajemnica diamentów”.

Główni bohaterowie książek to dzieci: Lasse i Maja, którzy wspólnie 
prowadzą małe biuro detektywistyczne i zajmują się rozwiązywa-

niem różnorodnych zagadek kryminalnych. W serii ukazały się m.in. 
takie tytuły: Tajemnica hotelu, Tajemnica pociągu, Tajemnica bibliote-
ki, Tajemnica mumii, Tajemnica złota i wiele innych. 

Gościem specjalnym naszej biblioteki była Pani Weronika Śliwiak-
-Motak, która wprowadziła dzieci w świat tajemniczych wydarzeń. 
Najmłodsi poznali warsztat oraz przedmioty pomocne w jego pracy 
np. lornetkę, dzięki której wg. nich możemy zobaczyć ”jak ktoś 
znalazł zbrodnię”.

Mali detektywi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie 
odpowiadali na zadawane przez panią Weronikę pytania, roz-
wiązywali rebusy i zagadki. Wspólnie szukali złodzieja portfela, 
obserwowali miejsce zdarzenia i typowali podejrzanych. Wytro-
pienie złodzieja diamentów to była dla nich przysłowiowa „pestka”. 
Na koniec spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek lub 
biblioteczną gazetkę „Kulturetkę”.

Dziękujemy za odwiedzenie naszych bibliotek wszystkim gościom 
i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ciekawych książek 
dla dzieci.

Aneta Starch 

Kamila Polak

Pod okiem najlepszych

Siedemnastoosobowa ekipa KKKT wróciła z Seminarium w Dojo Sta-
ra Wieś, gdzie trenowała pod okiem Senseia Eduardo Salas (9 Dan) z Peru, 
ucznia Senseia Hidetaki Nishiyamy oraz prekursora Karate Tradycyjne-
go w Ameryce Łacińskiej.

Podczas treningów, doskonaliliśmy techniki karate, oraz nasz charakter, 
który jak mówił Sensei - jest naszą największą blokadą. Seminarium za-
kończyliśmy treningiem na świeżym powietrzu o wschodzie słońca, gdzie 
poznaliśmy elementy Tai Chi. Pełni enrgii wracamy do treningów.

KKKT

Więcej informacji na Facebooku KKKT

„Cracovia Maraton”

21 kwietnia o dziewiątej rano ruszył wyścig „Cracovia Maraton” na rol-
kach w Krakowie. Przy bardzo pięknej pogodzie w zawodach wokół błoń 
wystartowało 250 zawodników. Trasa w kilu miejscach była bardzo wy-
magająca. 42 km 195 metrów, czyli 12 okrążeń pokonali nasi zawodnicy 
„Kłaj na rolkach” w bardzo dobrym czasie.

Fenomenalna reprezentacja z Kłaja to: 

CHOJNACKI BARTŁOMIEJ,
KOPEĆ KRZYSZTOF,
CHOJNACKI KRZYSZTOF, 
CHOJNACKA MARIA, 
MICHOŃ RAFAŁ, 
NOWOTNY JAROSŁAW, 
NOWOTNY MARIAN,

„Podsumowanie turnieju o tytuł 
„Szachowego Króla Gminy Kłaj”

12 maja, jak co roku w pięknej sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kła-
ju odbyły się zawody o zaszczytny tytuł „Szachowego Króla”. Tegoroczne 
rozgrywki przejdą bez wątpienia do historii, jako najbardziej udane, 
gdyż zgromadziły rekordową liczbę uczestników. Boje przy szachowni-
cach toczyło aż 48 zawodników, dla porównania rok wcześniej było ich 
trzykrotnie mniej! 

Głównym celem turnieju była integracja lokalnego środowiska szachowe-

go, dobra zabawa no i oczywiście rywalizacja sportowa. Nikt nie mógł czuć 

się zawiedziony, na sali gry można było zobaczyć wszystko, co w sporcie 

jest piękne: radość ze zwycięstwa i łzy porażki, wielkie emocje u zawod-

ników i kibiców, walkę do samego końca jak i postawę fair-play. Każdy, 

kto był obecny na sali gry rozumiał, dlaczego szachy to sport. 

Szachiści rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 

• Grupa A – dla zawodników urodzonych w roku 2011 i młodszych

• Grupa B – dla zawodników urodzonych w latach 2010-2006

• Grupa C – dla zawodników urodzonych w roku 2005 i starszych 

We wszystkich grupach zawody rozgrywane były systemem szwajcar-

skim na dystansie 7 rund, każdy z grających miał do dyspozycji 30 minut 

do wykorzystania. 

W grupie najmłodszych najlepiej spisali się:

1. Antoni Przychodzień 6.5 p.

2. Szymon Gądor 6 p.

3. Fabian Szewczyk 6 p. 

W grupie B końcową tabela wyglądała w sposób następujący: 

1. Jan Duraczyński 7 p.

2. Wiktor Jankowicz 5 p.

OLSZOWSKI HENRYK, 
DAREK MUSIEJOWSKI.

Wszyscy nasi zawodnicy pokonali maraton cało i zdrowo. Na uwagę zasługu-
je doping, który zorganizowały żony naszych zawodników oraz dziewczy-
ny z klubu: Małgosia Musiejowska, Anita Chwastek i Magda Musiejowska. 
Brawa dla wszystkich.

Kłaj na rolkach
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3. Tadeusz Burkowski 5 p.

W grupie C, w której walczyli najbardziej doświadczeni zawodnicy i gdzie 

wszystkie partie trwały najdłużej na podium stanęli: 

1. Jacek Gądor 6 p.

2. Marian Staśko 6 p.

3. Mateusz Babraj 4 p.

Zaszczytny tytuł „Szachowego Króla Gminy Kłaj” otrzymał zawodnik, 

który uzyskał najwyższy wynik rankingowy. W pełni na niego zasłużył Jan 

Duraczyński, mieszkaniec Dąbrowy. Nagrodę specjalną otrzymał również 

najmłodszy uczestnik sobotnich zmagań: Igor Gądor.

Podziękowania należą się sędziemu zawodów, panu Bartoszowi Ślęczce, 

który przyjechał do nas z Dobczyc i w pełni profesjonalnie poprowadził 

zawody. O doskonałą oprawę zawodów dbały Panie ze Stowarzysze-

nia Rozwoju Gminy Kłaj, które uraczyły wszystkich zawodników i kibi-

ców napojami oraz pysznymi kanapkami. 

Tegoroczna edycja turnieju pokazała jak dużym zainteresowaniem cieszą 

się szachy w naszej gminie. Duży wpływ na to mają zajęcia szachowe, które 

prowadzą nasi instruktorzy Zbigniew Gądor oraz Paweł Mroziński. 

Żaden turniej nie odbędzie się oczywiście bez wsparcia sponsorów, a tych 

było nie mało:

• Daniel Szewczyk i Firma KlimaSystem

• Radosław Turecki

• Tomasz Sadkowski Salon T-Mobile Niepołomice

• Małgorzata Szumny - Hean

• Ewelina Makowiecka-Sieńko – PodobaMisie sala zabaw dla dzieci

• Mateusz Szprienger – Sport Service

• Tymoteusz Turecki – Prima

• Robert Skibiński

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Sekcja Szachowa „Szachownica” 
w Gminie Kłaj

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj pragnie poinformować, o utwo-
rzeniu sekcji szachowej „Szachownica”, której koordynatorem został 
nasz instruktor Pan Zbigniew Gądor.

Szachy w naszej Gminie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Aktu-
alnie na zajęcia uczęszcza 45 dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia, a od 
września tego roku pojawi się także możliwość rozwijania swoich umie-
jętności przez dorosłych miłośników „Królewskiej Gry”. Ważną informacją 
jest również podjęcie współpracy z sekcją szachową TS Wisła Kraków, 
która otwiera przed naszymi zawodnikami nowe perspektywy, o których 
będziemy Państwa informować wkrótce.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj


