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Powstanie boisko marzeń
dla uczniów SP Brzezie
Spełnieniem sportowych marzeń mieszkańców Brzezia, bez wątpienia będą dwie, spore inwestycje: budowa budynku socjalnego dla piłkarzy „Start” Brzezie oraz budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej w Brzeziu.
Ta druga inwestycja obejmuje: położenie sztucznej nawierzchni, instalację
niezbędnego oświetlenia wraz z budową ogrodzenia, drenażem i zbiornikiem na wodę deszczową. Prace ruszą w najbliższym czasie i będą realizowane przez Przedsiębiorstwo „Gawlik” z siedzibą w Oświęcimiu, które
w przetargu przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.

rowerowa nad Starorzeczem Raby. Finalnie, trasy prowadzone po drogach
gminnych zostaną oznakowane. Aktualnie inwestycja prowadzona jest
na trasie Kłaj w stronę Stanisławic, gdzie powstaje niezbędny i od dawna wyczekiwany chodnik.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadanie ma kosztować ponad 202 tys. złotych, a na jego realizację
Gmina Kłaj będzie aplikowała o otrzymanie dofinansowania z funduszy
unijnych.
Oliwia Bieda

Promesa na rewitalizację
5 kwietnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, przedstawiciele
władz samorządów z Kłaja, Niepołomic oraz Wieliczki otrzymali promesy od Zarządu Województwa Małopolskiego potwierdzające przyznanie
unijnego dofinansowania na spore inwestycje. Ponad 15 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010 przeznaczonych zostanie na budowę boisk, sal
gimnastycznych czy centrum kultury.

Oliwia Bieda

nych w m. Kłaj, w tym: obiektów dworcowych oraz budowa parkingów w systemie park&ride.
Beneficjent: Gmina Kłaj

Oliwia Bieda
Tak Finalnie wyglądać ma zakończona już inwestycja:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie sposobem
na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie
z dnia 13.10.2017.

nr:

00176-6935-UM0610637/17

Wielkie Błoto Informacja o prowadzonych badaniach

Cel operacji: „Zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie”
Beneficjent: Gmina Kłaj
Dotychczasowe boisko:

Projekt kanalizacji
dla Brzezia i Gruszek
10 kwietnia, Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek podpisał umowę
z przedstawicielem Pracowni Projektowej Andrzej Łukaszyk na opracowanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezie oraz Gruszki.

Zbigniew Strączek – gospodarz gminy Kłaj otrzymał zapewnienie, że
na planowaną od dawna inwestycję otrzyma ponad 2.664.000,00 złotych.
Dzięki temu do końca 2020 roku w centrum Kłaja powstanie Gminne Centrum Kultury. Środki te pozwolą również na remonty chodników, budowę
parkingów oraz profesjonalne zagospodarowanie zieleni. Posadzone
zostaną nowe drzewa oraz krzewy, zamontowane zostaną pergole oraz donice z kwiatami. Finalnym etapem inwestycji będzie budowa letniej sceny
koncertowej. Całość inwestycji kosztować ma blisko 5.121.000,00 złotych.
Oliwia Bieda

Na placu budowy praca wre
Prace rozbiórkowo – budowalne przy stacji PKP w Kłaju rozpoczęto końcem lutego, a już teraz widać ogromne zmiany. W starym
budynku jest już nowa wylewka i dwuspadowy dach. Natomiast
po sąsiadującym z nim obiekcie, jeszcze przed świętami były
jedynie gruzy, a już teraz widać fundamenty nowego budynku.

Oliwia Bieda

Budowa trasy pieszo - rowerowej
w trakcie
W ubiegłym roku Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek ogłosił przetarg
na zadanie pn. „Budowa tras pieszo rowerowych wraz z podstawową
infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie to składa się z dwóch etapów,
w którym pierwszy z nich obejmuje budowę jednostronnej drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w Kłaju. Druga zaś część tej
inwestycji ma obejmować budowę odcinka trasy VeloRaba.
Na granicy miejscowości Kłaj oraz Targowisko powstanie Kładka pieszo –
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Zadaniem przedsiębiorcy będzie m.in. opracowanie geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów sieciowych oraz uzgodnienie projektowania sieci kanalizacji z właścicielami działek prywatnych pod względem
zatwierdzenia map i podpisania stosownych oświadczeń. Opracowanie
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i obiektów sieciowych niezbędnych do funkcjonowania kanalizacji uwzględniać ma:
• ciągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych,
• przepompownie ścieków z zasilaniem elektrycznym,
• oraz inne budowle i budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie realizuje ogólnopolski projekt nr POIS.02.04.0000-0108/16 pn: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych
zależnych od wód” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest utrzymanie lub poprawa stanu ochrony siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) oraz siedlisk gatunków motyli: 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177
modraszek telejus Phengaris teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris
nausithous na obszarach Natura 2000 - Jadowniki Mokre oraz Torfowisko Wielkie Błoto, zgodnie z zapisami Planu Zadań Ochronnych (PZO) ustanowionych dla wskazanych terenów.
W ramach projektu na przedmiotowych obszarach Natura 2000 w granicach
Gmin: Wietrzychowice, Radłów, Kłaj oraz Niepołomice wykonane zostaną
prace badawcze pn. ,,Wykonanie ekspertyz hydrologicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym
dla działań na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080
i Jadowniki Mokre PLH120068.”
Prace badawcze potrwają do 30.11.2019 r. i są realizowane przez firmę:

Z nowoczesnego obiektu korzystać będziemy pod koniec bieżącego roku.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne HYDRODOL
Gabriel Duda
ul. Chemiczna 28
33-101 Tarnów

Zadanie pod nazwą: „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych
w obszarze dworca kolejowego w gminie Kłaj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia koniecznych prac
w związku z prowadzoną ekspertyzą.

Umowa o dofinansowanie
z dnia 29.12.2017

nr

RPMP.07.02.04-12-400/17

w

Cel projektu: Budowa i rozbudowa infrastruktury obsługi podróż-
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MOR’y – wizytówką Gminy Kłaj

Projekt „Gra Novuss - bez granic”

4 maja – Dzień Strażaka

Właśnie takie miejsca powstają w Kłaju oraz w Targowisku, a będą to Miejsca Obsługi Rowerzystów. Te dwie inwestycje są jedynie małym fragmentem
dużego międzygminnego przedsięwzięcia pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby” wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Gra Novuss - bez granic” to projekt, który jest skierowany

Szanowne Druhny,
Szanowni Druhowie!

Celem tego zdania jest urządzenie publicznych stref rekreacji zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich: Gdowa, Kłaja i Drwini, poprzez budowę
i przebudowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
Jak zmieni się teren przy stacji PKP w Kłaju?

A jak będzie wyglądał MOR w Targowisku?

dla szczególnej grupy odbiorców: dla osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Wielickiego.
Warsztaty gry Novuss (Bilard Marynarski) zaczęły się wczesną
wiosną 2018 roku w placówce oświatowej oraz wsparcia dziennego dla osób niepełnosparawnych (Środowiskowe Domy Samopomocy) - ŚDS w Tomaszkowicach, ŚDS w Brzeziu oraz w Zespole
Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
Uczestnicy mają okazję nauczyć się grać w nową grę, typu bilardowego, która jest wspaniałą formą rozrywki, formą integracji, ćwiczenia koncentracji i logicznego myślenia. Kulminacją realizowanych
przez nas działań będzie Turniej sportowy gry Novuss dla chętnych
uczestników projektu - około 20 osób. Liczymy na duże zaangażo-

Z okazji Dnia Strażaka pragnę podziękować za zaangażowanie i trud ponoszony w pełnieniu swoich
obowiązków, za poświęcenie w chronieniu zdrowia,
życia oraz mienia ludzkiego.
Prócz tradycyjnych życzeń zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
pragnę życzyć również bezpiecznej służby i wyłącznie
szczęśliwych powrotów z akcji.
Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji oraz społecznego uznania.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

wanie uczestników i kibiców podczas Turnieju.
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wielickiego, realizowany przez Stowarzyszenie Novuss Polska
Koordynator projektu - Svetlana Kunc
Foto i autor: Svetlana Kunc

Legenda mapy:
1. Teren zielony utwardzony
2. Plac wielofunkcyjny o przeznaczeniu rekreacyjno – turystycznym
3. Siłownia terenowa
4. Plac zabaw
5. Strefa wypoczynkowa
6. Strefa górek z tunelami wiklinowymi
7. Strefa promocji produktu regionalnego
Więcej na: www.klaj.pl

Obserwuj nas na Instagramie!
Gmina Kłaj serdecznie zaprasza na swój profil na Instagramie
gdzie publikowane są fotografie
dotyczące realizowanych przedsięwzięć zarówno tych inwestycyjnych,
kulturalnych
jak
i sportowych!
Z nami będziesz na bieżąco ze
wszystkimi nowinkami z gminy.
Zapraszamy!
www.instagram.com/gminaklaj

Godzinny otwarcie PSZOK’u
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowisku czynny jest
zarówno w każdą środę, jak i w każdą sobotę w godzinach
od 14:00 do 18:00.

Stanowisko zamiejscowe
Starostwa Powiatowego w Kłaju
Stanowisko zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Kłaju od kwietnia czynne jest w każdy czwartek od godziny 7:30
do 15:30.
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Nie przestajemy zbierać!
Dziękujemy! Jednak nie przestajemy zbierać! Tym razem
udało nam się wspólnie uzbierać aż 760 kilogramów nakrętek oraz 77 kilogramów baterii! Dochód ze sprzedaży
przeznaczony został na konto fundacji, która troszczy się
o Wojtusia Sobierskiego!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy,

INFORMACJE
Głosowanie trawa od piątku 13 kwietnia do środy 23

• Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

maja do godziny 21:00.

• Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

Jak głosować?

• Moja pierwsza poczta elektroniczna

Wyślij SMS o treści DPL.254 pod numer: 72355 (koszt 2,46 zł

• Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

z VAT).

• Facebook - serwis społecznościowy

Głosować można również na „Nauczycielkę Przedszko-

• Aktywność obywatelska online

la Roku”, w którym to plebiscycie zgłoszona została Pani Kry-

• Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie kon-

styna Dybczak (Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie).

ta e-PUAP

Głosy oddawać można także do 23 maja do godziny 21:00

• Podstawy obsługi edytora tekstu

poprzez wysłanie SMS’a o treści: DPN.1178 pod numer:

• Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

72355 (koszt sms: 2,46 zł z VAT).

• Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka / nagrania wideo

Projekt „Małopolski e-Senior”

• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Do uzyskania jest możliwy grant w wysokości od 5 000 do
30 000 PLN. Pula środków dostępnych w naborze to 180 000
PLN. Terminy i zasady składania wniosków zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej:
www.lgdpowiatwielicki.eu
Informacji udziela Biuro LGD
Tel: 12 288 00 95
Mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

• Sprawy codzienne a Internet
Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”, który jest realizowany na terenie gminy Kłaj przez Fundację
Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyj-

• Potrzeby duchowe a Internet
• Zarządzanie swoimi finansami

nego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompe-

• Rozrywka z Internetem

tencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projek-

którzy wspierają akcje i nie pozwalają aby żadna nakrętka poszła na zmarnowanie! Dziękujemy Panu Wójtowi za udostępnienie samochodu do przewozu nakrętek oraz Paniom:
Katarzynie Koniecznej, Katarzynie Kościółek oraz Sołtysowi Dąbrowy - Romanowi Maroszowi za aktywne działania na rzecz akcji oraz przechowywanie worków. Gorące
„dziękuję” należy się również uczniom oraz pracownikom
oświaty w SP Grodkowice, SP Targowisko oraz kłajowskiego Przedszkolu Montessori.

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od

cie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i pod-

1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

pisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych
oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakoń-

do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Tegoroczny sezon koncertowy
Gminnego Chóru Gaudium rozpoczęty
8 kwietnia, na zaproszenie ks. dr Edwarda Pasteczko - Proboszcza Parafii w Jeziorzanach nasz Gminny Chór
Gaudium uczestniczył obok Orkiestry Dętej z Zielenic
w celebracji uroczystej Eucharystii w Kościele Bożego Miłosierdzia w Jeziorzanach.
Podczas Mszy św. nasz chór zaprezentował swoje najpiękniejsze pieśni wielkanocne uświetniając przebieg uroczystości.

czonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Po-

pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem

mocy Społecznej w Kłaju w każdy wtorek w godzinach mie-

materiałów szkoleniowych.

dzy: 15.00 - 17.00. Osoba do kontaktu: Kamila Bączkowska.

Następny koncert chóru będzie miał miejsce podczas uroczystości parafialnych w Kościele w Kłaju - 1 maja br. Serdecznie
zapraszamy.

Warto pomagać, bo dobro zawsze powraca!

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Projekt dofinansowany przez Powiat Wielicki.

Nakrętki oraz baterie wciąż zostawiać można:

która spełnia następujące kryteria dostępu:

1. w Urzędzie Gminy w Kłaju na parterze w specjalnych
pojemnikach,

• Ukończenie 65 lat,

2. w Szkole Podstawowej w Grodkowicach,
3. u Sołtysa Dąbrowy – Romana Marosza.
Oliwia Bieda

• Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział
w projekcie.
W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze
3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny
lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdo-

Głosuj na „Przedszkole Roku”
i „Nauczycielkę Przedszkola Roku”

bytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe
będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy

Zachęcamy do oddawania głosów w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Krakowską na „Przedszkole Roku”,
na Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie.
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umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie
obejmować następujące zagadnienia:

Środki finansowe na granty w LGD
Powiatu Wielickiego

Autor zdjęć: Krzysztof Solecki
Tekst: Krystyna Gierat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego planuje przeprowadzić w terminie 7 - 30 maja 2018
r. nabór grantowy z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu granowego polegać będą na wspieraniu aktywności, oddolnych
inicjatyw i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD
Powiatu Wielickiego. W naborze mogą wziąć udział podmioty
z obszaru Gmin Niepołomice, Kłaj i Wieliczka - obszar wiejski.
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„To naprawdę już 6 lat?”

rad ekspertów ogrodnictwa z naszej gminy. Nikt nie wyszedł

dziej, chlubne przypadki rozbieżności zdań, które zakoń-

z pustymi rękoma. Wszystkich miłośników ogrodów i nie

czyły się wniesieniem skargi do sądu.

Jak ten czas szybko leci - zdziwieni byli nawet sami chórzyści Gminnego Chóru „Gaudium”, gdy podczas środowej
próby 11 kwietnia usłyszeli głośne „sto lat”.

tylko zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, jesiennej
Wymianie Ogrodowej.
Małgorzata Balik

Przytoczyliśmy przypadki toczących się w średniowieczu sporów granicznych, zatargów o niezapłacone lub nienależnie
pobrane dziesięciny, czynsze. Ciekawsze (a na pewno bardziej przemawiające do wyobraźni) były zwady pomiędzy
mieszkańcami o obrazę słowną, kradzież szuby podbitej wiewiórczym futrem, roztarganie koszuli wartej kilka grzywien
czy zadanie 3 ran krwawych. Sądy rozpatrywały też spory
małżeńskie np. z powództwa Anny Czyszanki w sprawie
małżeństwa z Janem Krzyżankowicem, który wypierał się,
jakoby kiedykolwiek ją poślubił, czy z powództwa Elżbiety
Niewiarowskiej o unieważnienie z powodu impotencji małżeństwa z Mikołajem Pawlicą.
Jak zwykle po prelekcji rozmowy toczyły się na inne tematy
powiązane z historią. Zapraszamy Państwa na kolejne spotka-

Każdego roku od 6 lat o urodzinach chóru pamiętają: Krystyna Gierat – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj
oraz Wójt Gminy - Zbigniew Strączek. Nie inaczej było również
w tym roku. Rodzice chrzestni, bowiem tak można nazwać
Panią Prezes oraz Gospodarza Gminy, pojawili się z ogromnym tortem, z którego świeczkę zdmuchnęła Pani Dyrygent
– Renata Kamoda. Aby uczcić to szczególne wydarzenie,
wzniesiono także toast symboliczna lampką szampana. Aż
trudno uwierzyć, że to już sześć lat od czasu gdy grupę miłośników muzyki połączyła wspólna nazwa: „Gaudium”. Chyba nikt też nie spodziewał się, że lokalny chór będzie odnosił
aż takie osiągnięcia.
Wszystkim chórzystom życzymy dalszych, licznych sukcesów zarówno na szczeblu prywatnym, służbowym jak również chóralnym.

nie Koła 25 maja br. kiedy to porozmawiamy o czarownicach
z Kłaja w XVII wieku.
Kamila Polak

Kolejna „Wymiana Ogrodowa” za nami
14 kwietnia br. odbyła się kolejna już Wymiana Ogrodowa,
której organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Kłaj. Uczestników tego wspaniałego przedsięwzięcia jest
coraz więcej z roku na rok.

Oliwia Bieda

Kolejne spotkanie
Koła Pasjonatów Historii Regionalnej
6 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Koła Pasjona-
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Wszystkie osoby, które przybyły na wymianę, otrzymały cie-

tów Historii Regionalnej, którego tematem były „Awantury

kawe gatunki wieloletnich roślin do ogrodu oraz zasięgnęły

i wybryki mieszkańców Kłaja i okolic”, czyli mniej lub bar-
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Grupa Erasmus+ we Włoszech
V Międzynarodowe spotkanie projektowe oraz
VIII Krótkoterminowa wymiana grup uczniów
Grosseto - Włochy

W dniach 18 -23 marca b.r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Szarowie Zuzanna Duszyk, Weronika Kościółek, Oskar
Wroniewicz i Tomasz Balwierz wraz z nauczycielami, p.
dyrektor Marzeną Czyż, p. Edytą Imos, p. Aleksandrą
Gruszecką oraz p. Kingą Klimowicz- Balwierz uczestniczyli w przedostatnim spotkaniu projektowym „Mind
Mapping and Multiple Intelligence for primary education”
w ramach programu Erasmus+. Tym razem gospodarzem
spotkania była Szkoła Podstawowa Istituto Comprensivo Grosseto 1 „Alberto Manzi” we Włoszech.

sów sosnowych i krystalicznie czystego Morza Tyrreńskiego.
Znajdziemy tam wiele znanych kurortów, takich jak Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia,
Punta Ala i Punta Talamone. Stolicą prowincji jest Grosseto.
Warto tam zwiedzić romańską katedrę, średniowieczny kościół San Francesco oraz najstarszy obiekt sakralny - kościół
św. Piotra. Za najładniejsze miasteczko regionu uważane jest
położone nad morzem Castiglione della Pescaia, w którym
koniecznie należy zobaczyć malowniczą starówkę i kościół
św. Mikołaja.
Sprawozdanie z mobilności: Polska - Włochy
Wyjazd do Włoch to prawie tygodniowa wizyta w szkole
partnerskiej Istituto Comprensivo Grosseto 1 „Alberto Manzi”. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy w niedzielę 18 marca,
w godzinach porannych. Podróżowaliśmy różnymi środkami transportu, najpierw busem z Szarowa do Balic, następnie
samolotem do Rzymu z planowaną przesiadką we Frankfurcie
aby wreszcie przesiąść się do pociągu zmierzającego do Grosseto. Jakaż była nasza radość, kiedy na dworcu zauważyliśmy
czekających na nas włoskich gospodarzy. Po serdecznych
powitaniach razem pojechaliśmy do hotelu. Zmęczeni, ale
pełni pozytywnych wrażeń udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Nazajutrz czekał nas bowiem bardzo intensywny
dzień.

Uroki prowincji Grosseto
Grosseto to jednocześnie miejscowość i prowincja położona w środkowej części Włoch, w regionie Toskania. Obszar ten
rozciąga się od stoków Colline Metallifere do granicy z Lazio.
Zobaczymy tam różnorodny krajobraz Maremmy oraz linie
brzegową pomiędzy Zatoką Follonica i ujściem rzeki Chiarone. Prowincja może poszczycić się wielowiekową historią - jej
początki datuje się na okres średniowiecza. Region Grosseto jeszcze do niedawna był uważany za najbrzydszy zakątek
Toskanii, ponieważ dominowały tam bagna i trzęsawiska.
Porządek zaprowadził dopiero Mussolini, który kazał osuszyć
i zasypać mokradła. Od tamtej pory region zaczął się rozwijać
i rozrastać. Nadal znajdziemy tam wiele zakątków z dziką
przyrodą, jak na przykład Parco Naturale della Maremma e Monti dell’Uccellina lub Rezerwat Przyrody Laguna Orbetello. Prowincja Grosseto jest także pełna historycznych
artefaktów, można tam zobaczyć pozostałości etruskich osad,
hiszpańskie twierdze, a także ruiny rzymskich willi. Linia brzegowa prowincji Grosseto oferuje przepiękną panoramę la-
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Poniedziałek, 19 marca
Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się uroczystą galą przygotowaną przez uczniów i nauczycieli szkoły goszczącej
uczestników projektu. Prawdziwym zwieńczeniem tej
części artystycznej był wspaniały koncert okolicznościowy
wykonany przez uczniów starszych klas. Po części oficjalnej
wszyscy ruszyliśmy w głąb korytarza szkoły, w której uczyli się
nasi włoscy przyjaciele. Zachwyciły nas dekoracje w klasach
szkolnych oraz na gazetkach ściennych, wyeksponowanych
na korytarzu. Po zwiedzeniu różnorodnych pracowni klas udaliśmy się na lunch zorganizowany przez włoskich rodziców.
Po południu zaplanowano dla nas wycieczkę do przepięknego miasteczka Castiglione della Pescaia nad morzem Tyrreńskim. Castiglione della Pescaia to niewielkie miasteczko, ok.
7 tysięcy mieszkańców zorientowane głównie na turystykę.
Miasto położone jest przy ujściu rzeki Bruny, i znajduje się
w nim niewielki port - widzieliśmy nieduże kutry, jachty i żaglówki. Starówka mieści się na wzgórzu, a współczesne miasto rozciąga się u stóp wzniesienia. Postanowiliśmy wdrapać
się na szczyt wzgórza, gdzie znajduje się niewielki średnio-

wieczny zamek. Nasz wysiłek został nagrodzony przepięknym
widokiem panoramy współczesnego miasta z fragmentem
portu i ujściem rzeki. Zwieńczeniem tej wycieczki był spacer wzdłuż lazurowego morza Tyrreńskiego oraz zbieranie
wyrzuconych na brzeg ślicznych muszelek. Po powrocie
do Grosseto czekał nas „wieczór z pizzą”, smakowicie przyrządzaną przez tutejszych mistrzów kuchni.
Wtorek, 20 marca
Kolejny dzień naszej wizyty był równie interesujący.
Rano wszyscy uczniowie udali się do pobliskiej szkoły aby
uczestniczyć w pierwszej części warsztatów. Rozpoczęły
się one prezentacją multimedialną na temat różnych
atrakcji w Rzymie. W kolejnym etapie zajęć uczniowie,
podzieleni na międzynarodowe grupy tworzyli ciekawe
aplikacje. W tym samym czasie nauczycielom zaplanowano zwiedzanie lokalnego Muzeum Archeologicznego.
Niezapomnianym przeżyciem dla naszych uczniów była wizyta w domu Margherity, uroczej włoskiej rówieśniczki, utalentowanej gimnastyczki i tancerki. Wspólnie spędzony czas
wypełniony rozmowami i degustacją włoskich potraw zaowocował przyjaźnią włosko-polską. Po południu wszyscy
uczniowie spotkali się po raz drugi w szkole na kolejnych
warsztatach pt.: ”Our Solar system”, które prowadziła nasza anglistka pani Ola Gruszecka. Uczestnicy oglądali filmy,
prezentacje oraz wykonywali zadania stwarzające okazję
do rozwiązywania problemów, do formułowania i sprawdzania własnych pomysłów i stawiania wniosków. Celem zajęć
było rozpoznanie przez uczniów swoich dominujących inteligencji. Praca w międzynarodowych grupach była wspaniałą
okazją do doskonalenia umiejętności komunikowania się w
języku angielskim. Ważnym elementem mobilności było oficjalne spotkanie z władzami miasta. Zostaliśmy przyjęci przez Burmistrza miasta Grosseto, który bardzo serdecznie
przywitał całą grupę Erasmus+, opowiedział nam o miejscowości i całym regionie. Wieczorem wszyscy uczestnicy
mobilności zostali zaproszeni na uroczystą kolację, której towarzyszył występ grupy tanecznej ubranej w ludowe stroje.
Po występach zaproszono gości do wspólnej zabawy.
Środa, 21 marca
Dzień ten rozpoczął się od spotkania koordynatorów, które
miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań
oraz zaplanowanie ostatnich zadań projektowych: książki w 6
językach. Dyskutowano również nad szczegółami ostatniej
wizyty majowej w Grecji. Przed południem została zaplanowana wycieczka autokarowa do Sieny, miasta z bogatą
historią i tradycją. To, co urzeka każdego wędrowca, który
zdecydował się odwiedzić to miejsce, to dający się tu odczuć
niepowtarzalny klimat – w średniowiecznych pałacach i kamienicach nadal mieszkają ludzie, a drogi wybrukowane są
bazaltową kostką. Wszędzie czuje się tu szacunek do tradycji,
którą tutaj kultywuje się z pokolenia na pokolenie. Nasze
zwiedzanie zaczęliśmy od podobno najpiękniejszego pla-

cu na świecie, Piazza del Campo. Wybrukowany czerwoną
cegłą i marmurem, półkolisty, kształtem przypomina muszlę.
W dniach 2 lipca i 16 sierpnia odbywają się tu wyścigi konne,
w których biorą udział reprezentanci poszczególnych dzielnic
Sieny. Kolejne punkty naszej wycieczki to zachwycająca Katedra Duomo oraz kościół San Domenico skrywający w swym
wnętrzu relikwie św. Katarzyny, patronki miasta. Nieopodal
znajduje się też dom narodzin tej, bardzo ważnej dla Włochów,
świętej. Siena pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle
piękne miasto. Na wieczór włoscy nauczyciele przygotowali dla projektowych uczniów niespodziankę. Była nią integracyjna dyskoteka w szkole, która zakończyła się późnym
wieczorem.
Czwartek, 22 marca
Ostatni dzień mobilności był czasem podsumowującym
nasze wspólne działania. Po wręczeniu certyfikatów uczestnictwa wszystkim uczestnikom wydarzeń we Włoszech
udaliśmy się na dworzec kolejowy. Czekała nas 2-godzinna podróż do Wiecznego Miasta - Rzymu. Rzym przywitał
nas słońcem i wiosenną temperaturą. Przewidzieliśmy intensywny program zwiedzania, ale zwiedzanie Rzymu w jeden
dzień to oczywiście trudna sprawa. By zaliczyć wszystkie
najważniejsze miejsca w mieście w tak krótkim czasie trzeba przede wszystkim dysponować sporą kondycją fizyczną
lub skorzystać z transportu. My wybraliśmy tę drugą opcję
dzięki czemu udało nam się być w kilku najważniejszych
miejscach Rzymu. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od jednego z najbardziej romantycznych miejsc Rzymu: Fontanny
Trevi, której centralną postacią jest bóg Neptun- Ocean.
Kolejnym punktem było Koloseum, największy antyczny
amfiteatr, symbol potęgi Imperium Rzymskiego. Ostatnim,
zwiedzanym przez nas miejscem tego dnia był Plac i Bazylika św. Piotra. Niestety, ogromna kolejka spowodowana kontrolą policyjną uniemożliwiła nam wejście do tej największej
świątyni chrześcijańskiej.
Piątek, 23 marca
Piątek był dniem powrotu. Zanim jednak wsiedliśmy do samolotu zaplanowaliśmy jeszcze spacer po przepięknych uliczkach Rzymu. Nie mogliśmy ominąć Placu Navona z Fontanną
Czterech Rzek. Wstąpiliśmy także na Plac de’Fiori otoczony
malowniczymi kamienicami i pałacami, których tło stanowią
różnokolorowe kramy, stragany z owocami, kwiatami i rybami. Wreszcie Panteon, majestatyczna świątynia i zarazem
jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytności w Europie. Pełni wrażeń, zachwyceni zabytkami Wiecznego Miasta i nasyceni smakami włoskiej kuchni udaliśmy się w podróż
powrotną.
Spotkanie projektowe, tak bardzo oczekiwane należało do bardzo udanych, lecz niestety szybko dobiegło końca.
Należy też z żalem dodać, iż projekt, który był realizowany
już od blisko trzech lat, zmierza ku końcowi. W maju zaplanowana jest wizyta w Grecji, kiedy to ostatecznie podsumo-
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wane zostaną efekty wspólnych działań i nastąpi oficjalnie
zamknięcie projektu. Nauczyciele i uczniowie pożegnają się
być może na zawsze, ale z pewnością po trzech latach wspólnych kontaktów, przedsięwzięć, wymiany poglądów i doświadczeń, niezapomnianych spotkań i rozmów oraz dobrej
zabawy, coś we wszystkich pozostanie. Większa wiedza o sobie nawzajem – o tym co narody dzieli, lecz przede wszystkim
łączy. Pełniejsza świadomość i docenienie swej kulturowej
i narodowej tożsamości, a zarazem większa tolerancja i poszanowanie dla innych kultur i narodów. Przełamane bariery
nie tylko językowej, lepsza umiejętność komunikacji w języku angielskim. Wspomnienia z odwiedzonych miejsc i chęć
powrotu do nich. A na koniec to, co najcenniejsze – nawiązane znajomości i przyjaźnie – być może na całe życie. O ich głębokiej wartości nikogo nie trzeba z pewnością przekonywać.

OŚWIATA
„Na niebiesko dla Autyzmu”
Jak Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu obchodzili uczniowie SP Grodkowice?

biorców, którzy chcą dowiedzieć się nieco więcej na temat autyzmu polecamy „Autyzm – piękniejszy umysł”. Pamiętając, że
najczęściej boimy się tego, czego nie znamy i nie rozumiemy.
Kinga Turecka

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism
Awareness Day, WAAD) to święto obchodzone corocznie 2
kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden
z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy czy AIDS.

Edyta Imos

Gala Wojewódzkiego Konkursu
Ekologicznego

4 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Grodkowicach obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Ten wyjątkowy dzień poprzedzony został lekcjami wychowawczymi,
podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat autyzmu i funkcjonowania osób nim dotkniętych. Tego dnia wszyscy, którzy chcieli wyrazić solidarność, szacunek dla osób
z autyzmem założyli ubranie w kolorze niebieskim.
Katarzyna Mazur
Natomiast jak
ki z Grodkowic?

ten

dzień

obchodziły

przedszkola-

2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat
Autyzmu, a cały kwiecień poświęcony jest rozwijaniu świadomości z tego zakresu. Jest to miesiąc, podczas którego na temat autyzmu mówi się bardzo wiele – w telewizji, mediach
społecznościowych oraz innych źródłach. Wiele fundacji organizuje różnego rodzaju warsztaty, chcąc zaznajomić nas
z tym zagadnieniem. W przedszkolu w Grodkowicach również
podjęliśmy działania, które miały na celu przybliżyć dzieciom
w jaki sposób odczuwają, widzą i słyszą osoby z autyzmem.
Dzieci, dzięki wielu doświadczeniom, miały okazję chociaż
w małym przybliżeniu poczuć, jak to jest być osobą autystyczną. Celem zajęć było uświadomienie przedszkolakom, jak
bardzo różni się odbieranie bodźców z otoczenia przez osoby
autystyczne od ich własnego.
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Zachęcamy Rodziców do odnalezienia krótkich filmików animowanych, takich jak np.: Podróż Marii, Akademia Specjalistów, Amazing things happen (w polskiej wersji)
i oglądnięcia ich wraz ze swoimi dziećmi. Dla starszych od-

22 marca w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się uroczysta gala XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemi” organizowanego przez Publiczną
Szkołę Podstawową w Trąbkach oraz Szkołę Podstawową
w Niegowici.
W Konkursie wzięło udział ponad 400 uczniów ze szkół
i placówek oświatowych z terenu całego kraju. Tematem
tegorocznych zmagań były owady. Podczas uroczystej
gali wręczono nagrody i dyplomy laureatom poszczególnych
kategorii konkursowych: turnieju wiedzy, konkursu plastycznego, literackiego, fotograficznego i filmowego. Wśród nich
było sześciu uczniów z naszej gminy.
W TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Klasy IV-VII
III miejsce – Małgorzata Świętek kl. VII c (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
Oddziały Gimnazjalne
II miejsce – Amelia Knap kl. III B (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
II miejsce – Małgorzata Snoch II A (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
W kategorii - PRACE PLASTYCZNE – PŁASKIE
Oddziały Gimnazjalne
I miejsce – Amelia Knap kl. III B (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
I miejsce – Katarzyna Nowak kl. III (Szkoła Podstawowa w Brzeziu)
W kategorii - PRACE FOTOGRAFICZNE
III miejsce - Katarzyna Nowak kl. III (Szkoła Podstawowa w Brzeziu)
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W kategorii - PRACE FILMOWE
Oddziały Gimnazjalne
I miejsce – Aleksandra Chorąży kl. II A (Szkoła Podstawowa w Szarowie)
I miejsce – Bartosz Woźnica kl. III A (Szkoła Podstawowa w Kłaju)

OŚWIATA
Nieustanny śmiech na sali dodawał aktorkom pewności sie-

trzebnych do stworzenia pięknych palm. Jak zwykle jesteście
Państwo niezawodni.

bie i utwierdzał w przekonaniu, że ich role odgrywane są bar-

Dziękujemy.

dzo dobrze. Teatrzyk został zorganizowany aby, uświadomić

Małgorzata Prochwicz

dzieciom, że należy zachować dużą ostrożność w kontaktach
z nieznajomymi. Nie można podawać im swojego adresu zamieszkania, nie wolno przyjmować od nich słodkości, nie na-

Z każdym rokiem Wojewódzki Konkurs Ekologiczny cieszy
się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży,
przyczyniając się do propagowania postaw ekologicznych
i rozbudzając szacunek do przyrody. Cieszymy się, że są
wśród nich uczniowie naszej gminy.

leży wierzyć, że odprowadzą ich do domu. W związku z tym,

Serdeczne gratulacje dla wszystkich Laureatów!

cha” oraz „Reksio. Reksiowa wiosna”.
Przedszkolaki zwiedziły kino, udały się z wizytą do kabiny
projekcyjnej oraz podpatrzyły, jak produkuje się popcorn,
który później z ochotą zjadły. Przed rozpoczęciem seansu dzieci obejrzały krótki film edukacyjny – kinowy savoir
vivre.

że zarówno Przedszkolakom, jak i Paniom bardzo spodoba-

„Moja Pierwsza Wizyta w Kinie” to niepowtarzalna okazja, by

ła się ta forma edukacji na pewno zostanie zorganizowane

w przystępny i atrakcyjny sposób oswoić dzieci z wymagają-

jeszcze nie jedno takie przedstawienie.

cym światem kultury audiowizualnej.

Joanna Pieprzyca

Anna Fortuna

Elżbieta Gorzula

Podziękowanie
dla Pana Adama Dziadura
W imieniu dzieci z Przedszkola przy Szkole Podstawowej

Wielkanocne warsztaty w dąbrowskim
przedszkolu
„Ja mały żaczek wylazłem na pniaczek
A z pniaczka na wodę
stłukłem sobie brodę”
Wielkanoc jest niewątpliwie najważniejszym świętem
chrześcijańskim. Niestety, dziś młodzież i dzieci nie znają
wielu pięknych staropolskich tradycji.
Mając na uwadze, jak ważne jest przekazywanie najmłodszym wiedzy o kulturze i zwyczajach, nauczycielki z Przedszkola w Dąbrowie postanowiły zorganizować warsztaty
na których przedszkolaki wykonywały wielkanocne palmy.
Nasi podopieczni dowiedzieli się również o staropolskim
zwyczaju, który po dziś dzień jest aktualny w podkrakowskich Zielonkach, Bibicach i wielu innych Polskich wsiach
– Pucherokach.
Przy tej okazji chcemy bardzo serdecznie podziękować rodzicom za przygotowanie dla swoich pociech materiałów po-
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z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach, chcemy
wyrazić ogromną wdzięczność za umożliwienie odwiedzenia piekarni w Szarowie.

Powitanie Wiosny i przedstawienieniespodzianka „Czerwony Kapturek”

Właściciel zakładu z pasją i zaangażowaniem opowiadał
o powstawaniu chleba i wykorzystywanych w piekar-

W tym roku Przedszkolaki z Dąbrowy witały Wiosnę w wy-

ni urządzeniach, czym zainteresował nawet najmłodsze dzie-

jątkowych kreacjach. Każde dziecko przygotowało na ten

ci. Wszystkie grupy, miały okazję stworzyć własne wypieki,

szczególny dzień piękne wiosenne ubranie. W strojach

które z dumą zaprezentowały w szkole.

Dziewczynek motywami przewodnimi były kwiaty i motylki, natomiast Chłopcy upodobali sobie ubrania w ślicznych wiosennych kolorach. Dzieci stworzyły interesujące
wiosenne plakaty, aby tym sposobem sprowadzić Wiosnę
i zatrzymać ją u nas już na stałe.
W tym dniu Przedszkolaków czekała również inna urocza niespodzianka. Przez Panią Dyrektor, Panie Nauczycielki oraz Personel Przedszkola zostało przygotowane i zaprezentowane
przedstawienie pt.„Czerwony Kapturek”. Dzieci były bardzo zaskoczone, gdy ujrzały swoje Panie w zupełnie innych rolach.

Przedszkolaki w Multikinie

Dyrekcja i nauczyciele

W piątek, 23 marca przedszkolaki udały się z wizytą do Multikina, gdzie czekał na nich seans, składający się z 5 bajek
krótkometrażowych, specjalnie przystosowany dla tej
grupy wiekowej. Dzieci obejrzały polskie filmy animowane wyprodukowane przez Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej takie jak: „Bolek i Lolek wyruszają w świat.
Na wyspach Polinezji”, „Miś Kudłatek. Lalka Agnieszki”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Przygody myszki. Myszka i Mu-
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SPORT

SPORT
IV Powiatowy Konkurs taneczny
W sobotę, 24 marca Akademia Ruchu działająca przy Szkole
Podstawowej w Kłaju brała udział w IV Powiatowym Konkursie
Tanecznym w Niepołomicach. W tym roku rywalizowało 12
zespołów z Powiatu Wielickiego, z Krakowa oraz z Rzeszowa.
Formacje taneczne konkurowały ze sobą w poszczególnych kategoriach: Mini Dance klasy I-III oraz Junior Młodszy – klasy IV-VIII.
Poziom zespołów z roku na rok jest coraz wyższy i dlatego cieszy
fakt, że grupy Akademii Ruchu zajęły wysokie miejsca. Grupa najstarsza Dance & Fun zdobyła I miejsce w kategorii Junior Młodszy,
grupa najmłodsza II miejsce w kategorii Mini Dance, a grupa średnia otrzymała wyróżnienie w kategorii Mini Dance. Ogromne podziękowania dla rodziców za pomoc i zaangażowanie.

12 maja, godzina: 8.00-12.00 – Puchar Prezesa (dowolne 2 wędki)
26 czerwca, godzina: 17.00-7.00 – Maraton (dowolne 2 wędki)
14 lipca, godzina: 17.00-7.00 – Maraton (dowolne 2 wędki)
11 sierpnia, godzina: 15.00-19.00 - (dowolne 2 wędki)
15 września, godzina: 8.00-12.00 - (dowolne 2 wędki)
20 października, godzina: 8.00-12.00 – Zakończenie sezonu, spinning (2 wędki)
Oliwia Bieda

Ewa Lipińska – Glica

4 godziny wędkowania
Miłośnicy wędkowania rozpoczęli już sezon łowiecki. 7 kwietnia,
na Stawie Towarzystwa Wędkarskiego „Karp” tzw. Bryku odbyły
się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka. W tym roku dopisało zarówno słoneczko, zawodnicy, jak i ryby. Choć rywalizacja o pierwsze miejsce była zacięta,
to finalnie zwycięzca okazała się zdecydowanie bezkonkurencyjny. Najlepszym gratulował i nagrody wręczał gospodarz Gminy,
który podkreślił, że bardzo lubi corocznie spotykać się w tym
gronie i cieszyć oko coraz to większą frekwencją.
Puchary wywędrowali sobie:

1 miejsce – Wilk Krzysztof - 61,20 kg
2 miejsce – Szydlik Kazimierz - 10,20 kg
3 miejsce – Garula Ryszard – 2,00 kg
Na zakończenie zawodów Zarząd Koła dla wszystkich obecnych
przygotował, apetyczny poczęstunek, rozpoczynając tym samym
również sezon na grilla. Tu, szczególne podziękowanie za wkład
pracy w organizację należy się: p. Czesławowi Czachórowi, p.
Piotrowi Oświęcimka, p. Kazimierzowi Szydlikowi oraz p. Leszkowi Kubackiemu.
Zapraszamy na kolejne zawody!
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SPORT
Mistrzostwa Polski
w Rock’N’Rollu akrobatycznym
17 marca w Szkole Podstawowej w Szarowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Rock’n’Rollu akrobatycznym. Wystartowało około 300 zawodników w dwunastu kategoriach.

SPORT
Halowe zawody wrotkarskie
W dniu 17 marca na hali sportowej w Kłaju odbył się Turniej
Wrotkarski zaliczany do III Pucharu Małopolski. W zawodach
uczestniczyli zawodnicy z klubu KKSW KRAK, Kłaj Na Rolkach,
Optima z Krakowa i Czas Na Rolki z Wieliczki. Łącznie wystartowało 44 zawodników.

Reprezentacja szkoły w Szarowie formacji par młodzików Joker z klasy
3a zdobyła vice Mistrzostwo Polski- gratulujemy. W konkurencji par
młodzików młodszych najlepsi w półfinale okazali się: Maksymilian
Kraj i Lisa Trocka zdobywając 9 miejsce, Sebastian Bełza i Nina Zięba - miejsce 11, Magdalena Chorąży i Andrzej Zawadzki - miejsce
13, Anna Ścibiorek i Oskar Sobczyk - miejsce 14, Hanna Stanek
i Marcin Bartoszek - miejsce 16. W kategorii młodzików do półfinału zakwalifikowała się para Patrycja Jachimczak i Marek Łysiak.
W ćwierćfinale została nasza druga para Julia Sądel i Julian Piszczek.
Podczas zawodów swój pierwszy pokaz zaprezentowała klasa sportowa 1a. Emocje widowiska tanecznego na długo pozostaną w naszej pamięci. Dziękujemy Pani Dyrektor – Marzenie Czyż, radzie
rodziców i partnerom za pomoc w organizacji tej ogólnopolskiej
imprezy sportowej.
Dorota Lipka - Nowak

JUNIOR B: Maria Chojnacka (1 miejsce).
Gratulacje dla wszystkich uczestników za udział i rywalizację,
oraz za wyniki osiągnięte podczas zawodów.
Renata Olszowska
ROL - KA

TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców
Gminy Kłaj do uczestnictwa w realizacji
zadania pod nazwą
„Historia i Kultura wczoraj i dziś
– szlakiem Mikołaja Kopernika”
w dniach od 23.05 do 27.05. 2018 roku
Rolkarze zmagali się w sześciu grupach wiekowych w dwóch konkurencjach: jeździe indywidualnej na czas i slalomem pomiędzy
pachołkami tzw. kopertą. Dodatkowo rozegrano w trzech grupach
wiekowych sztafetę składającą się z trzech zawodników, gdzie
drużyna miała do pokonania dziewięć okrążeń.
W tym roku dysponowaliśmy profesjonalnym elektronicznym
sprzętem do pomiaru czasu, który odczytuje wynik do trzech
miejsc po przecinku. Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy ze
słodyczami, dyplom, a zwycięzcy – medale.
Po dekoracji odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród dla wszystkich zawodników.
Naszą gminę reprezentowało 22 zawodników:
Maja i Julia Jędrys, Karolina i Klara Broszkiewicz, Natalka Ryś,
Amelka Strach, Izabela Gądor, Madzia i Gosia Musiejowska, Alan
Kulas, Ksawery Stokłosa, Dominika Tacik, Patrycja Konieczna,
Matylda Kaczmarczyk, Ania Curyło, Maria i Bartłomiej Chojnaccy,
Paulinka i Wiktoria Majewska, Anita Chwastek, Maja Świętek i Jakub
Ryż.
Zachęcam do obejrzenia pełnych wyników rywalizacji i galerii zdjęć
na Facebooku Kłaj Na Rolkach.
Oto wyniki naszych rolkarzy:
JUNIOR F: Paulinka Majewska (1 miejsce), Maja Jędrys (2 miejsce).
JUNIOR E: Amelka Strach (1 miejsce), Julia Jędrys (2 miejsce).
JUNIOR D: Natalka Ryś (1 miejsce), Maja Świętek (2 miejsce), Matylda Kaczmarczyk (5 miejsce), Madzia Musiejowska (6 miejsce),
Ania Curyło (7 miejsce), Wiktoria Majewska (8 miejsce), Iza Gądor (9
miejsce), Karolina Broszkiewicz (11 miejsce), Alan Kulas (1 miejsce),
Jakub Ryż (2 miejsce), Ksawery Stokłosa (3 miejsce).
JUNIOR C: Małgorzata Musiejowska (1 miejsce), Patrycja Konieczna (3 miejsce), Dominika Tacik (4 miejsce), Anita Chwastek (5 miejsce), Klara Broszkiewicz (6 miejsce).
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KADET: Bartłomiej Chojnacki (1 miejsce)

11 lekcja Historii z „Wolnymi”
Realizacja zadania „Szlakiem Mikołaja Kopernika” ma na celu upowszechnianie kultury i historii ziem polskich w okresie renesansu na przełomie XV i XVI wieku, podczas formowania mocnej struktury
państwa polskiego za panowania króla Zygmunta Starego a dodatkowo ma służyć upowszechnianiu rekreacji i turystyki wśród
mieszkańców Gminy Kłaj. Realizacja tego zadania ma skłonić
uczestników do zadumy nad świadectwem historii, trwałością
niemych zabytków XV i XVI wieku oraz polityką, ekonomią i gospodarką państwa polskiego.
W celu realizacji powyższego zadania planujemy umożliwić
zapoznanie się beneficjentów z historią życia Mikołaja Kopernika,
jego osiągnięciami naukowymi społecznymi i działalnością administratora na terenie Warmii.
W tym celu ruszymy szlakiem Mikołaja Kopernika od Olsztyna poprzez Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pieniężno, Chwalęcin, Krosno,
Stoczek Klasztorny do Fromborka, aby zapoznać się „z kulturą i historią wczoraj i dziś” ziemi Warmińskiej i jej wielkiego syna – Mikołaja Kopernika oraz współczesnymi kierunkami rozwoju tego regionu.
Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym
Urzędu Gminy Kłaj, środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni” Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów (uczestników)
zadania.
Zapisy oraz szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu pod
numerem telefonu: 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decyduje termin zgłoszenia (zapisy od 8 kwietnia do 10 maja 2018r.).
Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel. 12 284 11 00. Redaktor naczelna: Oliwia Bieda, e-mail: promocja@klaj.pl
Druk: Creocom, Targowisko 503, 32-015 Kłaj
tel. 698 516 927, www.creocom.pl
Nakład: 1 500 egzemplarzy
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich
własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.
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