
Wybory samorządowe 2018 w Gminie Kłaj

Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Artystycznej

Niezapomniany Erasmus+ w Lipsku

Inwestor na medal 2018

Tam, gdzie serce Marszałka

SAMODZIELNOŚĆSAMODZIELNOŚĆSAMODZIELNOŚĆ

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ

ISSN 1426-4617
Egzemplarz bezpłatny Październik 2018 8 (239)

BRZEZIE - DĄBROWA - GRODKOWICE - GRUSZKI - KŁAJ - ŁĘŻKOWICE - ŁYSOKANIE - SZARÓW - TARGOWISKO

3

17

14

7

11



Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

 pragnę serdecznie podziękować moim 

Wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość 

oraz oddane głosy. Ponowny wybór na urząd 

Wójta Gminy Kłaj jest dla mnie ogromną nobi-

litacją i jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze 

bardziej energicznego działania na rzecz wszyst-

kich Mieszkańców Naszej Gminy.

 Dziękuję również przyjaciołom i wszystkim osobom wspierającym mnie podczas kam-

panii wyborczej. Dołożę wszelkich starań aby nie zawieść Państwa oczekiwań. Tu również 

szczególne podziękowania składam Radnym z mojego komitetu wyborczego oraz wszystkim 

osobom, które aktywnie uczestniczyły w działaniach związanych z moją kampanią.

 Wspierają mnie chętni do działań społecznych, doświadczeni, wybrani przez Państwa Rad-

ni - ludzie, którym leży na sercu dobro naszej Gminy i jej mieszkańców. Oni również postarają 

się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka nas sporo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

 Przez najbliższe 5 lat, będę kontynuować wszystkie rozpoczęte inwestycje na terenie 

Naszej Gminy oraz realizować nowe proponowane w moim programie wyborczym zadania.

 Pragnę raz jeszcze wyrazić swoją wdzięczność wszystkim osobom, które zdecydowały 

się zaufać mi i moim kandydatom na Radnych Gminy Kłaj. Poparcie, które od Państwa otrzy-

maliśmy zamierzam zamienić na dalszą pracę na rzecz rozwoju Naszej Gminy i Społeczności. 

Jestem nadal gotów służyć Państwu swą radą i doświadczeniem zawodowym.

  Z wyrazami szacunku,

Wybory samorządowe 2018 w Gminie Kłaj

Dnia 21 października 2018 r. odbyły się wybory na Wójta Gminy oraz do Rady Gminy Kłaj.

W wyborach na Wójta zwyciężył Pan Zbigniew Strączek, który zdobył 3215 głosów – 69,89%, pokonując 
Pana Krzysztofa Sołtyka, który zdobył 720 głosów – 15,65% oraz Pana Stanisława Cebeńko, który zdobył 665 
głosów – 14,46%.

Radnymi gminy na kadencję 2018-2023 zostali:

• KUCZKO Andrzej Eugeniusz – 242 głosy – 66,12%

• HYTROŚ Krzysztof Andrzej – 214 głosów – 64,85%

• KOWALCZYK Marcin Andrzej – 229 głosów 64,15%

• DUDZIAK Lucyna Maria – 199 głosów – 52,79%

• PUŚCIZNA Ewa Aneta – 256 głosów – 81,01%

• WRÓBEL Małgorzata Barbara – 163 głosy – 52,92%

• FORTUNA Lidia Małgorzata - 236 głosów - 65,74%

• CZUBAK Jerzy Franciszek – 182 głosy – 79,48%

• BALIK Krzysztof Andrzej – 219 głosów – 86,56%

• ŁOWIŃSKI Łukasz Igor – 176 głosów – 55,00%

• SKOCZEK Sylwester Wojciech – 240 głosów – 71,43%

• BAJA Elżbieta Maria – 133 głosy – 52,78%

• ŁYSZKOWICZ Dariusz Tomasz – 134 głosy– 64,42%

• GĄDEK Renata Anna – 225 głosów – 79,51%

• ŚMIAŁEK Sylwester Szczepan – 147 głosów – 59,27%

Do Rady Powiatu Wielickiego z Gminy Kłaj wybrani zostali:

• KOCIOŁEK Adam – 1117 głosów – 6,63%

• SKOCZEK Jadwiga Lucyna – 854 głosy – 5,29%

• PROCHWICZ Zdzisław - 771 głosów – 4,78%

Więcej informacji na temat wyborów samorządowych dostępnych jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: 
www.wybory2018.pkw.gov.pl 

Marek Kmiecik
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kłaju

SAMODZIELNOŚĆ  Październik 2018

2

SAMODZIELNOŚĆ  Październik 2018

3



SAMODZIELNOŚĆ  Październik 2018

INWESTYCJE
SAMODZIELNOŚĆ  Październik 2018

INWESTYCJE

Nasze straże wyposażone w nowy sprzęt 

W dniu 9 października na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownicze-
go w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. W uroczystości brali udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gmi-
ny, jak i przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Adama Domagała, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wieliczce st. bryg. Maciej Wolak oraz Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek. 

Program „Bezpieczna Małopolska” realizowany jest przez Gminę Kłaj od kilku lat i Gmina zawsze uzyskuje jedno z największych dota-
cji na zakup sprzętu. W roku bieżącym, wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 70 000,00 zł z czego dotacja Urzędu Marszałkowskie-
go wyniosła 24 630,00. Zakupiono Aparaty powietrzne dla OSP Dąbrowa oraz OSP Łężkowice, zestawy odzieży ochronnej dla OSP Brzezie 
(6 kpl.) oraz OSP Szarów (3 kpl.), w których skład wchodzą: buty, kominiarki, ubrania specjalne, hełmy, rękawice. Zakupiona została także 
specjalistyczna pilarka łańcuchowa dla OSP Kłaj oraz wentylator oddymiający i zestaw latarek z ładowarkami dla OSP Targowisko. Dodat-
kowo dla OSP Szarów w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Bezpieczny Strażak” 
zakupiono pompę do wody WT40X o wartości prawie 10 000,00 zł przy dotacji WFOSIGW 3 000,00 zł resztę, czyli kwotę 7 tyś złotych 
dofinansowała Gmina Kłaj. 

Komendant Gminny 
Dariusz Pilch
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Gmina Kłaj oraz jej gospo-
darz - Zbigniew Strączek  - 
otrzymali wyróżnienie dla 
gmin miejskich, wiejskich 
i powiatów za całokształt 
dotychczasowych działań na 
rzecz rozwoju nowoczesnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej 
na ich terenie, a tym samym 
na rzecz rozwoju spor-
tu i rekreacji dzieci, młodzie-
ży i społeczności lokalnej 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji inwesty-
cji w latach 2016 – 2018.

Gmina Kłaj oraz Wójt Gminy 
otrzymali wyróżnienie 
za efektywny udział w ważnym 
projekcie województwa pn. 
„Małopolskie boiska” polegającym na wymianie nawierzchni urazo-
gennych na bezpieczne i nowoczesne w ramach cennej inicjatywy 
przebudowy wielofunkcyjnych, przyszkolnych boisk sportowych, 
a także za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwo-
ju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
na rzecz promocji sportu i Rekreacji wśród dzieci młodzieży 
oraz społeczności lokalnej. Działania te niewątpliwie wspierały 
program pn. „Budujemy sportową Polskę”.

Oliwia Bieda

Informacja o stanie prac 
nad Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kłaj

W okresie od 10.01.2018 r. do 02.02.2018 r. projekt Studium był 
wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu zgłoszonych 
zostało 109 uwag, które zostały szczegółowo przeanalizowane 
i rozpatrzone. Znaczna ich liczba została uwzględniona, co ozna-
cza, że projekt studium został zmieniony zgodnie z podjęty-
mi rozstrzygnięciami.

W połowie bieżącego roku wszedł w życie nowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 
przyjęty Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Mało-
polskiego z dnia 26 marca 2018 r. Obowiązujące przepisy prawa 
nakazują zachowanie zgodności ustaleń Studium z ustaleniami pla-
nu województwa. Oznacza to konieczność skorygowania i dosto-
sowania niektórych ustaleń projektu Studium oraz powtórne 
wykonanie niektórych czynności planistycznych.

W związku z powyższym, wystąpiliśmy o ponowne opiniowanie 
i uzgadnianie projektu Studium z niektórymi organami. Po uzyska-
niu wszystkich wymaganych dokumentów nastąpi kolejne wyłoże-
nie projektu Studium do publicznego wglądu. Orientacyjny termin 
rozpoczęcia wyłożenia to listopad bieżącego roku. 

O rozpoczęciu wyłożenia Wójt Gminy Kłaj powiadomi poprzez pu-
bliczne zawiadomienia i ogłoszenia.

Alicja Hańderek

Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego

Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Telefon: 505 006 665

W Wieliczce powstało miejsce, w którym każda dorosła osoba, 
która przeżywa kryzys psychiczny, może bezpłatnie uzyskać 
wsparcie psychologiczne, społeczne oraz psychiatryczne. Wy-
starczy, że zamieszkuje jedną z gmin powiatu wielickiego (Gdów, 
Biskupice, Niepołomice, Kłaj oraz Wieliczka).

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP), 
o którym mowa, powstało z ramienia Fundacji Wspierania Rozwoju 
Społecznego „Leonardo” jako projekt współfinansowany ze środ-
ków unijnych. Od września bieżącego roku każdy, kto jest w trudnej 
sytuacji życiowej i w związku z tym wymaga wsparcia doświad-
czonych osób, może skorzystać z takiego wsparcia bezpłatnie. 

Rehabilitacja za plastik! 

Serdecznie podziękowania dla Uczniów, Grona Pedagogicznego, 

pracowników oraz Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej 

w Szarowie za zgromadzenie i przekazanie ogromnej ilości na-

krętek na rzecz pomocy Wojtusiowi Sobierskiemu. Środki ze 

sprzedaży trafiają bezpośrednio na konto fundacji „Słoneczko” 

i przeznaczone są na finansowanie bardzo kosztowej 

rehabilitacji chłopca.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc. 

Wasza bezinteresowna pomoc jest dowodem na to, że jesteście 

ludźmi wielkich serc, godnych zaufania.

Dziękujemy!

Pracownicy Urzędu Gminy 

oraz 

Wójt Gminy Kłaj

Kolejne duże środki zasilą budżet

Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał fantastyczną 
informację, że podjętą uchwałą przyznano dofinansowanie uzu-
pełniające w kwocie: 886 853,27 złotych na realizację projektu pn. 
„Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej”.

Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym 
Centrum Kultury w Kłaju”. Łącznie na realizacje tego przed-
sięwzięcia Gmina Kłaj otrzyma aż: 3.550.911,12 złotych. Umo-
wa podpisana została 18 października przez Wójta Gminy Kłaj 
oraz Marszała Województwa Małopolskiego. 

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM) Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Oliwia Bieda

Na Wójtowicza w Kłaju 
zrobiło się jasno

W Kłaju, wzdłuż chodnika - od ronda w stronę Szarowa zamontowane 
zostało oświetlenie. Jest to kolejna inwestycja gminy w poprawę infra-
struktury oświetleniowej, ale nie ostatnia.

Potrzeb w tym zakresie wciąż jest dużo, a znaczenie oświetlenia jest istotne 
nie tylko dla komfortu mieszkańców, ale i dla bezpieczeństwa użytkowni-
ków ruchu drogowego.

Oliwia Bieda

Informacja w sprawie 
chodnika w Łysokaniach  

W związku ze spotkaniem, które odbyło się w Domu Kultury 
w Łysokaniach w sprawie chodnika, na które nie zaproszono żad-
nego przedstawiciela Urzędu Gminy w Kłaju celem wyjaśnie-
nia sprawy, informuję iż przedstawione informacje na spotkaniu są 
częściowo nieprawdziwe i wprowadzają mieszkańców w błąd. 

Chodnik powstaje po prawej stronie od DK94 w kierunku Domu Kul-
tury. Prace wykonywane są w pasie drogowym bez jakiejkolwiek 
ingerencji w pas jezdni. Gmina na powyższe zadanie uzyskała sto-
sowne pozwolenia, podpisała umowę, a cała inwestycja realizowa-
na jest zgodnie z procedurami. 

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Będzie parking przy Kościele 
w Szarowie

Świetną wiadomością zwłaszcza dla Parafian Szarowa i Dąbrowy jest to, 
że 18 października podpisana została umowa na dofinansowanie pro-
jektu „Budowa parkingu w Szarowie”. Zadanie objęte jest Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a promesę na realizację 
przedsięwzięcia przekazał Wójtowi Gminy Kłaj – Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Jest to operacja typu kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach dzia-
łania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Oliwia Bieda

Zabawowy raj w Gruszkach 

Na realizację tego zadania od dłuższego czasu z niecierpliwością 
czekali rodzice i ich pociechy z Gruszek. Inwestycja ta polegała na mon-
tażu urządzeń do zabaw dla dzieci, małej architektury oraz tablicy 
informacyjnej. 

Zadanie było dopełnieniem przedsięwzięcia rozpoczętego przez 
władze gminy kilka lat temu, jakie miało na celu budowę komplek-
sów do zabaw dla dzieci w każdym sołectwie w Gminie. Prace wykonywane 
były przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kłaju Sp. z o.o. 

Oliwia Bieda
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Zespół składa się z lekarza psychiatry, pielęgniarek, psychologów, 
pracowników socjalnych, asystentów zdrowienia.

W jaki sposób można rozumieć kryzys psychiczny, a więc 
do kogo skierowana jest prezentowana oferta:

- do osób, które doświadczają różnych trudności życiowych, 
z którymi nie potrafią sobie poradzić i w związku z tym przeżywają 
długotrwały stres,

- do osób, które doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, 
rozwodu, wyprowadzki dzieci, rozstania,

- do osób, które już w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze 
wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego, 

- do osób, które przeżywają cierpienie psychiczne, z którym nie 
potrafią sobie poradzić,

- do bliskich i rodzin osób, które doświadczają trudności emocjo-
nalnych i psychicznych.

Pracujemy w oparciu o zasady Otwartego Dialogu, który m.in. 
zakłada, że istotną częścią wychodzenia z kryzysu psychiczne-
go jest zaangażowanie we wspólne spotkania osób bliskich. Inną 
zasadą, która nam przyświeca jest włączenie osoby potrzebującej 
wsparcia w proces decydowania o dalszym toku leczenia (np. 
kogo ze swoich bliskich chciałby zaprosić na wspólne spotkania, 
gdzie się będą one odbywały). Innym ważnym elementem jest 
możliwość uzyskania wsparcia w bardzo szybkim okresie cza-
su (z założenia do 72 godzin od zgłoszenia się, natomiast w praktyce 
można przyjść do Centrum osobiście i zostać przyjętym od razu). 

W jaki sposób można się zgłosić do Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego? 

Osoba doświadczająca kryzysu emocjonalnego lub ktoś z jej 
bliskich może przyjść osobiście do Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego, które mieści się w Wieliczce przy ulicy Win-
centego Pola 20a (niedaleko Kampusu Wielickiego) lub zadzwonić 
pod numer 505 006 665.

W dniu 4 października 2018 roku odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Gminy Kłaj 

dotyczące programu 
„CZYSTE POWIETRZE”.

Jest to kompleksowy program, stworzony przez Minister-
stwo Środowiska, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie 
zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finanso-
wym. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właściciela-
mi domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie 
budowy budynku jednorodzinnego. Zakres dotacji 7000.00 – 53 000.00 zł.                                                                                          

Dofinansowanie dotyczy: 

REKLAMA

Podziękowanie dla Wyborców

Dziękujemy wszystkim, którzy w niedzielę 21 października 
udali się do lokali wyborczych i oddali głosy na kandydatów 

do Rady Gminy Kłaj z  Komitetu Wyborczego 
Wyborców Zbigniewa Strączka.

Jako przedstawiciele Rady Gminy zamierzamy w niej wspólnie 
reprezentować głos mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam zaufali, ponieważ spra-
wa rozwoju gminy jest dla nas priorytetem i stała się jednocześnie 

naszą pasją.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Strączka

REKLAMA

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 
21 października w wyborach samorządowych oddały na mnie 
głos jako kandydatkę do Rady Powiatu Wielickiego. 

W niedzielnych wyborach samorządowych na moją osobę 
oddano 854 głosy. Jest to ogromny dowód zaufania, za który 
Państwu serdecznie dziękuję.

Poparcie, które od Państwa otrzymałam zamierzam zamie-
nić na dalszą ciężką pracę na rzecz Naszej Gminy jako Radna Po-
wiatu Wielickiego. Jestem nadal gotowa służyć Państwu swą 
radą, pomocą oraz doświadczeniem zawodowym.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Z poważaniem,

Jadwiga Skoczek

Radna Powiatu Wielickiego

Pochodzenie nazwy Kłaj,
czyli spotkanie Regionalnego Koła 

Historycznego Zadora 

Zapraszamy osoby interesujące się dziejami naszego regio-
nu na kolejne spotkanie Koła, podczas którego prelekcję pod 
tytułem "Pochodzenie nazwy Kłaj" wygłosi Pan Janusz Czerwiń-
ski pasjonat i znawca lokalnej historii.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie odkrywać nieznane 
fakty z przeszłości naszej małej ojczyzny, dyskutować, dzielić się 
przemyśleniami. Kolejne, ósme już spotkanie odbędzie się 30 
listopada o godz. 17.00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kłaju. 

Warsztaty tworzenia ozdób 
bożonarodzeniowych 

Zapraszamy 7 i 14 grudnia na godz. 17.00 na warsztaty wykony-
wania unikalnych, kreatywnych, ekologicznych ozdób świątecz-
nych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.

Warsztaty będą wspaniałą okazją do nauczenia się niektórych tech-
nik, poznania nieszablonowych pomysłów, a także ciekawym sposo-
bem na spędzenie czasu i odkrycie swoich pokładów kreatywności.

REKLAMA

Podziękowanie

Moi drodzy Państwo!

Pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować 
za glosy, które oddaliście na mnie w tych wyborach. 
Cieszy mnie ogromnie Wasze poparcie, którym obda-
rzyliście moja osobę w całej gminie. Składam wyrazy 
szacunku dla wszystkich, którzy we mnie uwierzyli i doce-
nili moja osobę, posiadaną wiedzę, doświadczenie, a tak-
że dotychczasowa prace na rzecz społeczności. Wasze 
zaufanie jest dla mnie zaszczytem. 

Dziękuje bardzo. 

Elżbieta Kuraś

Bezpłatne Kursy Językowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oferuje swoim czytelnikom 
bezpłatne e-learningowe kursy języków obcych.

Biblioteka oferuje możliwość nauki języka angielskiego dla dzie-
ci oraz języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskie-
go dla dorosłych. Nauka odbywa się za pośrednictwem Internetu. 
Niezbędne jest posiadanie adresu e-mail i kodu aktywacyjnego, 
który można otrzymać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kła-
ju oraz jej Filiach w Brzeziu i Szarowie. Każdy kod umożliwia naukę 
wszystkich wyżej wymienionych języków poprzez indywidualne 
konto. Uczyć można się w dogodnym dla siebie czasie w domu, 
w podróży, na spacerze poprzez komputer, smartfon, tablet.

Kursy będą aktywne do 5 marca 2019 r.REKLAMA

Ogłoszenia w związku z planowanym 
rozwojem BLU DENT

Zatrudnię asystentkę stomatologiczną/higienistkę, zapewniam rozwój 
i pracę na nowoczesnym sprzęcie, zgodną z najlepszymi standardami sto-
matologicznymi. Kontakt: gabinet.bludent@gmail.com

Z przyjemnością informuję, iż bezustannie podnoszę kompetencje. W nad-
chodzącym roku zamierzam wprowadzić dla państwa zdrowia i wygody 
nowości - m.in. leczenie pod mikroskopem, zapewniające minimalną inwa-
zyjność i bardzo precyzyjne zidentyfikowanie i zwalczenie problemów do-
tykających Wasz uśmiech.

Oferuję powierzchnię usługowo - handlową w centrum Kłaja, mile widzia-
ne usługi medyczne/kosmetyczne. W przypadku partnera zdecydowa-
nego na długą współpracę, istnieje możliwość aranżacji pomieszczeń od 
podstaw. Kontakt: jez.marcin@gmail.com lub tel. 791999119

Zapraszam!

Dagmara Cagiel - Jeż

- wymiany starych źródeł ciepła (piece i kotły na paliwo stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
- docieplenie przegród budynku;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej;
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i baterie 
fotowoltaiczne);
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ważne: dofinasowaniu również podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski przyjmowane 
i rozpatrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie; ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków; 
tel. 12 422-94-90, 12 422-30-46,
www.wfos.krakow.pl, biuro@wfos.krakow.pl 

Pomimo, iż Program będzie realizowany w latach 2018 – 2029, w obli-
czu dużego zainteresowania, warto już teraz złożyć wniosek. 

Należy w pierwszej kolejności zarejestrować konto na stronie:

https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

A po zalogowaniu wypełnić wniosek i przesłać go do WFOŚ w Krakowie.                                        

Warunki dofinasowania, jak również intensywność dofinasowania znajdują 
się na stronie Funduszu. 

We wspólnej trosce o zdrowie, klimat i środowisko – 
gorąco zachęcamy do skorzystania z dofinasowania!
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SE SANEL?.... A MOŻE SE SANCT...

W opracowaniach oraz na stronach internetowych dotyczących 
historii Brzezia możemy znaleźć informację, że kościół parafialny 
w Brzeziu został zbudowany na miejscu zwanym "Se Sanel" cze-
go można się było dowiedzieć z parafialnej kroniki. Członków Re-
gionalnego Koła Historycznego Zadora zainteresowała ta nazwa. 
Mogła być bowiem swoistą wiadomością sprzed blisko sześciuset 
lat. Dlatego rozpoczęły się próby przetłumaczenia jej z języka ła-
cińskiego i poznania jej znaczenia. Wtedy okazało się, że nie jest 
to takie proste. Kronika brzezieńskiej parafii, na której opierały się 
dotychczasowe opracowania prawdopodobnie zaginęła a żadne 
słowniki nie posiadały w swoich zasobach sformułowania "Se 
Sanel", ani żadnej innej formy, której mogło być ono odmianą.

Kilkutygodniowe poszukiwania nie dały oczekiwanego rezultatu. 
Z informacji zamieszczonych w publikacjach można się było dowie-
dzieć, że nazwę tą kronika parafialna podała opierając się na dziele 
"Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" (Księga uposażeń 
diecezji krakowskiej) Jana Długosza, który pisał ją w połowie XV stu-
lecia. Należało więc sięgnąć do źródła. Z oczywistych powodów nie 
było możliwości skorzystać z oryginału dzieła Długosza. Jedyne 
jego wydanie ukazało się w 1864 roku staraniem wybitnego histo-
ryka mediewisty Aleksandra Przeździeckiego.

Po skonfrontowaniu okazało się, że informacje z parafialnej kroni-
ki zostały mylnie odczytane. U Długosza stoi bowiem następujący 
zapis: "Brzezye. Villa habens ecclesiam parochialem ligneam in 
se Sanct........ dictam, cuius proprietas pertinet ad Stanislaum et 
Johannem germanos, Marsalkowicze vocatos, de domo Zadora." 
W tłumaczeniu brzmi on: "Brzezie. Wieś posiadała drewniany ko-
ściół parafialny pod wezwaniem Święty........., która to nieruchomość 
należała do Stanisława i Jana braci, zwanych Marszałkowiczami, 
z domu (rodu) Zadorów."

     Wynika z tego tekstu, że Brzezie posiadało kościół pod wezwa-
niem jakiegoś świętego, którego imienia Długosz nie znał, bądź 
też wydawca dzieła Długosza Aleksander Przeździecki nie odczytał 
z dostępnego mu oryginału. Biorąc jednak pod uwagę, że przy 
innych parafiach opisywanych przez Długosza jest wymieniony 
święty, który jest jej głównym patronem, trzeba uznać, że w miej-
scu kropek należy wstawić imię patrona brzezieńskiej parafii - 
Świętego Mikołaja. Odnośny zapis brzmiałby wtedy następująco: 
"Villa habens ecclesiam parochialem ligneam in se Sancto Nicolao." 
(Wieś posiadała drewniany kościół parafialny pod wezwaniem 
Świętego Mikołaja.)

Jak wynika z powyższego należy uznać sformułowanie "Se Sanel" 
za błędne odczytanie z rękopisu kroniki parafialnej słów "Se Sanct".

Kamila Polak
Regionalne Koło Historyczne Zadora

Tam gdzie serce Marszałka

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja wybrali się we 
wrześniu do Wilna w ramach projektu pt. „Zawdzięczamy mu tak 
wiele - w 100-lecie niepodległości seniorzy pragnęli oddać hołd 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podążając jego śladami”. 
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu  z funduszy 
na realizację zadania publicznego 2018r „W zakresie wspiera-
nia kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego” 
przez Wójta Gminy Kłaj.

Musimy przyznać, że zwiedzaliśmy Wilno ze świadomością 
jego obecności. Tymi ulicami chodził z ukochaną matką. Józef 

Piłsudski pochodził z rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowa-
no polskie tradycje i patriotycznego ducha. Jego ojciec, również 
Józef, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku. W tym 
wielokulturowym mieście jakim wówczas było Wilno, jak w każdym 
tyglu, wytapiały się najtwardsze i najszlachetniejsze materiały. Taką 
właśnie postacią był Marszałek dla wielu pokoleń Polaków. Dziś, 
co jakiś czas pojawiają się nowe publikacje próbujące podważyć 
jego znaczenie i umniejszyć wpływ na historię. Można polemizo-
wać, tworzyć profile psychologiczne Marszałka, zastanawiać się 
nad jego motywacjami. Jednak na pewno nie można kwestionować 
jego odwagi i determinacji z jaką bronił swoich racji i podważać 
konsekwencji z jaką działał, by Polska stała się niepodległa. Za to ko-
chali go jego żołnierze, którym dodawał ducha i siły. Oni go rozu-
mieli i dla niego i dla Polski zdolni byli do największych poświęceń.

Józef Piłsudski miał nieugięte serce i właśnie to serce zgodnie z po-
zostawionym przez niego testamentem umieszczono w srebrnej 
urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki, 
na cmentarzu „na Rossie”. My w 100-lecie niepodległości właśnie 
tam podziękowaliśmy mu za to co dla nas zrobił. Oddaliśmy 
jemu cześć.

Dorota Kosmowska

Ostatnia sesja VII kadencji 

9 października w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyła się ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy w Kłaju. 

Wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra lokalnej społeczności zarówno Radnym jak i Sołtysom złożyli Prze-

wodniczący Rady Gminy – Sylwester Skoczek, Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kuczko oraz Wójt – Zbigniew Strączek. 

Dziękując za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju naszej gminy, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawo-

dowym wręczyli  pamiątkowe grawery. 

Oliwia Bieda 
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"Zostawcie nam czysty kawałek świata" 

We wtorek, 9 października odbyło się w Przedszkolu w Dąbrowie przedstawienie 
ukazujące problem zanieczyszczenia i ochrony powietrza, ziemi i wody.

Dzieci ze starszych grup starały się pokazać swoim młodszym kolegom ważność 
przebywania w czystym świecie. Od czegoś trzeba zacząć, cieszy nas więc to, 
że możemy w przedszkolu korzystać z oczyszczaczy powietrza. Nasz Gość, Pan 
Kazimierz Sroka, Dyrektor GZEAS-u zaapelował do dzieci o dbanie o czyste środowi-
sko już od najmłodszych lat. 

Renata Kalisz

Rajdowy odcinek specjalny dla przedszkolaków w Brzeziu

Dla przedszkolaków z Brzezia wrzesień rozpoczął się w szybkim, a nawet bardzo szybkim tempie. To wszystko za sprawą nasze-
go wyjątkowego gościa, odwiedził nas Piotr Rudzki pseudonim Herbi. Jest on kierowcą rajdowym z ponad dwudziestoletnim do-
świadczeniem i może się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami. Jest on trzykrotnym Rajdowym Samochodowym Mistrzem Polski, 
czterokrotnym zdobywcą Rajdowego Samochodowego Pucharu Polski, a aktualnie jest wice mistrzem w Samochodowych Wyścigach 
Górskich. Nasz gość jest również instruktorem jazdy, dlatego też kwestia bezpieczeństwa jest dla niego kluczowa.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania samochodu rajdowego oraz opowiedzenia o nim. Pan Piotr pokazał dzieciom jak skonstru-
owany jest samochód, pozwolił nam zajrzeć pod maskę, opowiedział jak wyglądają zawody w tym sporcie, ile czasu trzeba się przygo-
tować do rywalizacji, ale również ile czasu zajmuje przygotowanie auta do rajdu. Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania. Ilość pytań 
była imponująca, świadczy to tylko o jednym, że dzieci były podekscytowane i ciekawe.

Uwieńczeniem spotkania był mini rajd na boisku sportowym, czyli zaprezentowanie co potrafi te czterysta dziesięć koni mechanicznych. 
To podobało się przedszkolakom najbardziej. Dzieci miały również możliwość zebrania autografów, zrobienia sobie zdjęć. W imieniu wszyst-
kich przedszkolaków chcielibyśmy podziękować za wizytę u nas i prosimy o więcej.

Karolina Kukiełka

Dzień świętego Jana Kantego dniem wszystkich nauczycieli 

Dzień świętego Jana Kantego jest szczególnym dniem dla wszystkich uczących. To również doskonały moment aby podziękować 
zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom placówek oświatowych – tym aktywnym zawodowo i emerytowanym – za trud 
włożony w  niełatwe zadanie jakim jest edukacja dzieci i młodzieży. Tegoroczne obchody zorganizowane zostały 11 października. 
Tradycją jest, że uroczystości inauguruje Msza Święta w kościele parafialnym w Kłaju. 

Na część integracyjno – artystyczną zaprosił Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek wraz z Dyrektorem Gminnego Zakładu Ekonomicz-
no Administracyjnego Szkół – Kazimierzem Sroką. Nie mogło obejść się bez ciepłych słów uznania za zaangażowanie w  pracę włożoną 
w kształtowanie młodych charakterów. W ramach podziękowania za niejednokrotnie niełatwe zdanie wychowania młodego pokolenia, 
na licznie zebranych czekała nauczycielska biesiada. Wieczór był chłody, więc organizatorzy zatroszczyli się aby przybyli mogli rozgrzać 
się smakowitą, jesienną zupą borowikową przygotowaną przez pana Jacka Gądka firma „Gastropol” z Targowiska. Natomiast coś na osłodę 
upiekł Pan Jerzy Łysek – Cukiernia z Kłaja.

Oliwia Bieda
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Czyste powietrze również 
w Grodkowicach 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach rów-
nież otrzymało oczyszczacz powietrza od Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Mało-
polska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków Progra-
mu LIFE Unii Europejskiej.

W związku z tym 12 października przedszkolaki wzięły udział w zajęciach 
mających na celu rozwijanie ich świadomości dotyczącej roli powie-
trza w życiu człowieka oraz skutków jego zanieczyszczenia. Dzieci miały 
okazję doświadczyć, iż chociaż nie widzą powietrza to jest ono wśród nich. 
Zapoznały się także z krótkimi animacjami dotyczącymi źródeł zanieczysz-
czeń środowiska, w tym powietrza, a także sposobów ich ograniczania. Miały 
okazję do porównania środowiska czystego i zanieczyszczonego oraz do-
konania wyboru, w którym z nich chcą mieszkać. Podczas zajęć został za-
prezentowany dzieciom ich nowy „przyjaciel” – oczyszczacz powietrza, 
dbający o to, by jakość powietrza w przedszkolu była lepsza. 

Kinga Turecka

Niezapomniany Erasmus+ w Lipsku
W październiku uczniowie szkół w Szarowie i Targowisku dzięki Stowarzyszeniu „Życzliwa Dłoń” oraz organizacji niemieckiej Die Villa udali się 
do Lipska w Niemczech w ramach programu Erasmus+, Wymiana Młodzieży. Był to projekt o nazwie SoCo Europe, czyli Solidarity Connects Europe. 
Aby przygotować się do wyjazdu uczniowie obu szkół (16 osób), którzy brali udział w wymianie, uczestniczyli w zajęciach dodatkowych. Ich celem 
była integracja uczestników wyjazdu, omówienie planu projektu w Lipsku i swobodne używanie języka angielskiego. Przygotowaliśmy również 
prezenty dla niemieckich uczestników projektu w postaci pięknych zakładek do książek wykonanych techniką decoupage.

Naszym miejscem noclegowym w Lipsku był hostel Garten and Eden. Jest to niesamowite miejsce. Wszystkie pokoje są tu niezwykle oryginalne. Dlacze-
go? Ponieważ zostały zaprojektowane przez różnych architektów i pomalowane przez rodzimych artystów. A artystów w tym mieście jest wielu. Świadczą 
o tym m.in. liczne murale i projekty graffiti, które mogliśmy oglądać w dzielnicy naszego zakwaterowania. Nie zawsze są one piękne, ale z całą pewnością 
dodają temu miejscu wyjątkowego charakteru. Warto w tym miejscu wspomnieć o przepysznym niemieckim jedzeniu. Podczas śniadań na naszym stole, 
co prawda królowała Nutella, ale każdy z nas miał również okazję spróbować też wielu niemieckich przysmaków.  Poznaliśmy ciekawych młodych ludzi. 
Z naszymi nowymi przyjaciółmi graliśmy w gry terenowe poznając niemiecką kulturę i zwiedzając miasto. Zwiedziliśmy m.in. kościół św. Tomasza, w którym 
grał i tworzył wybitny kompozytor Jan Sebastian Bach. Było dla nas niesamowitym przeżyciem zobaczenie organów, na których klawiaturze wielokrotnie 
spoczęła ręka mistrza fugi. Dzięki wizycie w Lipsku dowiedzieliśmy się wiele o życiu i twórczości Johanna Wolfganga von Goethego. Bo to właśnie w tym 
mieście studiował ten sławny niemiecki poeta. Mieliśmy również okazje zapoznać się z niezwykle ciekawą historią miasta dzięki wizycie na Völkerschlacht-
denkmal, czyli na Pomniku Bitwy Narodów. Ta monumentalna budowla, na której szczyt prowadzą 842 schody, liczy 91 metrów wysokości i została wznie-
siona w 1913 roku dla upamiętnienia bitwy z 1813 roku, w której druzgocącą klęskę poniósł cesarz francuski - Napoleon Bonaparte. Warto nadmienić, że 
w bitwie lipskiej brały udział polskie wojska pod dowództwem Księcia Józefa Poniatowskiego. 

W Niemczech obowiązkowo wybraliśmy się na zakupy. Każdy znalazł coś dla siebie! Czy wiecie, że w Lipsku jest ogromna piramida? Cała jest wypełnio-
na wodą. Z jej szczytu spada się na olbrzymim pontonie wprost w wir wciągający pod ziemię. W parku rozrywki Belantis, w którym bawiliśmy się przez cały 
dzień, mogliśmy doświadczyć takich i jeszcze wielu innych niecodziennych przygód - zjeżdżalnie, rollercoastery, latanie w powietrzu, to były dla nas 
niesamowite atrakcje! 

Dzięki wspólnym rozmowom, grom i wycieczkom edukacyjnym doskonaliliśmy przez siedem dni nasze umiejętności językowe. Byliśmy świetnymi na-
uczycielami, bo nauczyliśmy niemieckich kolegów naszych tańców tradycyjnych oraz ciekawych zabaw integracyjnych. Realizowaliśmy skrupulatnie, 
plany poszczególnych dni, które ustalaliśmy na naszych wieczornych spotkaniach podsumowujących.         

Wymiana uczniów naszych szkół, była niesamowitym doświadczeniem. Dostarczyła ona wielu wrażeń i wspomnień uczestnikom projektu. Ponadto każdy 
otrzymał certyfikat uczestnictwa w Wymianie Młodzieży, Erasmus+, czyli |Youthopass. 

Na wiosnę koledzy z Niemiec przyjadą do nas na podobną wymianę. Już nie możemy się doczekać.

Ola, Zuza i Ewa - uczestniczki projektu,
Anna Skalska, nauczyciel WOS i historii - leader grupy, 
Dorota Chudecka, nauczyciel języka angielskiego - koordynator projektu

Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia w Grodkowicach

28 września, w naszej szkole obchodziliśmy VIII Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia.

Na przerwach, w sali matematycznej uczniowie z całej szkoły - od pierwsza-
ka do starszaka - mieli okazję sprawdzić swój poziom umiejętności tablicz-
ki mnożenia. Jak się okazało - nie taki diabeł straszny jak go malują. 

Joanna Łysek

Dziękujemy za oczyszczacz!
Przedszkole Samorządowe w Kłaju otrzymało oczyszczacz powietrza od 
Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach projektu zintegro-
wanego LIFE pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego - małopolska w zdrowej atmosferze".

Urządzenie to ma na celu skutecznie eliminować wszelkie zanieczyszcze-
nia. Dzięki temu, dzieci podczas pobytu w przedszkolu mogą cieszyć się 
zdrowym i czystym powietrzem.

We wszystkich grupach odbyły się zajęcia, na których dzieci z wielkim prze-
jęciem słuchały o tym, jak bardzo szkodliwe dla nich jest zanieczyszczone 
powietrze.

Dziękujemy!

Magdalena Gądek
Anna Wiśniewska
Anna Chwastek

Z czystym powietrzem żyje się lepiej
Przedszkolaki w Brzeziu również skorzystały z ogólnopolskiej akcji, 
która polega na przekazywaniu do przedszkoli oczyszczaczy powietrza. 
W związku z tym, że maluchy mają na swojej sali oczyszczacz, nowy 
dostały starszaki,  z czego te starsze pociechy były bardzo zadowolone, 
dlatego też z tej okazji urządziliśmy małą uroczystość i świętowaliśmy 
wspólnie. Dzieci nauczyły się piosenek i wierszyków związanych z eko-
logią,  czystym powietrzem oraz dbaniem o środowisko. 

Tę naszą małą uroczystość zaczęliśmy od rozmowy na temat tego, 
w jaki sposób można dbać o środowisko,  dzieci mogły się również 
przekonać, że może powietrza nie widać, ale naprawdę istnieje. Po zaśpie-
waniu piosenek i wyrecytowaniu wierszyków przyszedł czas na uroczyste 
otwarcie prezentu, którego dokonali nasi wyjątkowi goście Pani Dyrektor 
Małgorzata Sobkiewicz oraz Pan Dyrektor Kazimierz Sroka. 

Przedszkolaki są bardzo zadowolone z takiego prezentu. Mamy nadzieje, 
że oczyszczacz będzie nam długo służył i oczyszczał  chociaż to powietrze, 
którym dzieci oddychają na sali. 

Karolina Kukiełka
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Uczniowie z Grodkowic 
zwiedzali Wiśnicz  

26 września klasy 4-8 z Grodkowic udały się na wycieczkę do Wiśnicza. 
Na uczestników wyjazdu czekało wiele atrakcji. Korzystając z pięknej 
jesiennej pogody przygodę rozpoczęliśmy spacerem po Wiśniczu, odwie-
dziliśmy Cmentarz Wojenny, Muzeum Ziemi Wiśnickiej i Rynek. Kolejnym 
punktem programu było zwiedzanie Zamku, podziemi (Trasa Nietoperza), 
wirtualny spacer (Bastion VR) oraz warsztaty alchemiczne. Wycieczkę 
zakończyliśmy pełni wrażeń, zaopatrzeni w upominki oraz własnoręcznie 
wykonane perfumy.

Joanna Łysek

Oczyszczacz powietrza 
w przedszkolu w Dąbrowie

Dyrekcja, pracownicy przedszko-
la oraz dzieci składają serdeczne  
podziękowania Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego Panu 
Jackowi Kupiec za przekazanie 
darowizny w postaci oczysz-
czacza powietrza, który filtruje, 
oczyszcza powietrze zapewniając 
lepsze samopoczucie i zdrowie 
naszych dzieci.

Oczyszczacz powietrza został przekazane przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego 
LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla wojewódz-
twa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfi-
nansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Krystyna Dybczak

Podziękowanie

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
w Brzeziu       składa serdeczne podziękowania Radzie 
Rodziców za pokrycie kosztów dojazdu do Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Ryb-
na 3,  by uczniowie mogli przekazać dary i zobaczyć 
to niezwykłe miejsce oraz grób Dżoka. 

Z wyrazami szacunku
K. Oleksiak – Wicińska, A. Smoter

Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Artystycznej

Mieszkanka Gminy Kłaj Kinga Fortuna - trenerka gimnastyki artystycznej SS Gracja Wieliczka w miniony weekend w Dziwnowie 
zdobyła wraz ze swoimi podopiecznymi w składzie: Maja Salamaga, Karolina Król, Maja Rosiek, Olga Myszkowska, Sara Hankus, 
Weronika Królik, 7 miejsce na Mistrzostwach Polski w układach zbiorowych gimnastyki artystycznej. 

Dodatkowo jej sukces trenerski został zauważony już 6 października w Bielsko - Białej gdzie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodziczek. Trzy podopieczne trenerki Kingi: Ania Madeja, Maja Rosiek i Maja Salamaga dostało kwalifikację do Gdyni (z czterech 
okręgów kwalifikacje uzyskiwało 12 zawodniczek).

W Gdyni 12-14.10.2018 na Małej Olimpiadzie na 47 zawodniczek dwie dziewczynki dostały się do ścisłego finału w układzie ze skakanką. 
Dziewczynki na Mistrzostwach Polski Młodziczek uzyskały 4 i 6 miejsce.

Ogromne gratulacje dla zawodniczek i trenerek! To największe sukcesy tego roku SS Gracja Wieliczka!!! 

Wielkie brawa!

Agata Salamaga
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Szachowa „Brązowa” drużyna!

W sobotę 20.10.2018 r. w Przebieczanach odbyły się Małopolskie 
Mistrzostwa w Szachach do lat 7. W turnieju wzięło udział blisko 100 
zawodników z całej Małopolski w tym ośmioro zawodników z naszej 
Gminy.

Duży sukces jak na swoje niewielkie doświadczenie odniosła nasza repre-
zentacja chłopców. Drużyna w składzie: Fabian Szewczyk, Szymon Gądor, 
Karol Gądor i Mateusz Banasiak wywalczyła wysokie trzecie miejsce, wy-
przedzając takie drużyny jak UKS Goniec Staniątki, UKS Trzebinia, czy też 
szkoły podstawowe z Krakowa, Wieliczki, Niepołomic i Skawiny. Mistrzo-
stwo Małopolski zdobyli szachiści UKS Chrzanów, natomiast drugie miejsce 
TKKF Dobczyce. Warto także podkreślić, że nasza żeńska drużyna, którą 
reprezentowały: Lena Kasina, Zuzanna Kmak i Karolina Kmak, zajęła wy-
sokie piąte miejsce ze stratą tylko 1 pkt do podium. Gościem specjalnym 
turnieju był najlepszy Polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda, który wręczał 
nagrody młodym szachistom.

Zbigniew Gądor

Nasi szachiści stanęli na podium 
w turnieju szachowym w Staniątkach!

Dawid Klejdysz z SP w Kłaju zajął II miejsce i wykonał normę na IV 
kategorię szachową!  W klasyfikacji dziewcząt także wysokie II miejsce 
zdobyła Dorota Jankowicz z SP w Szarowie wykonując normę na IV 
kategorię szachową!

Pragniemy poinformować, że ciągle można się zapisać na zajęcia szachowe 
w naszej Gminie

Szachownica

Karatecy z Kłaja powołani do Kanady 
na Mistrzostwa Świata

Zawodnicy Klubu Karate w Kłaju, którzy przebywali na wrześniowym 
zgrupowaniu Kadry Narodowej w Dojo Stara Wieś otrzymali powoła-
nia do Reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata odbyły się 22-28 paź-
dziernika 2018r. w St. John’s w Nowej Funlandii w Kanadzie.  Z Gminy 
Kłaj powołani zostali (w poszczególnych kategoriach wiekowych 
oraz konkurencjach) następujący zawodnicy:

Senior:
Rafał Wajda - kata indywidualne
Klaudia Mleko - kata indywidualne, kumite indywidualne

Junior:
Arkadiusz Wilkosz: Fukugo i kumite indywidualne

Kadet:
Joanna Łyżwińska: kata indywidualne, fukugo i kumite indywidualne
Kamil Rak: kata indywidualne

Życzymy powodzenia i sukcesów na macie.

„Rowerem do szkoły”

W czwartek 20 września w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018, zamknięta dla ruchu samochodowe-
go została droga szkolna w Kłaju. W ten dzień ponad 100. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłaju, malowały kredą na drodze jak wyobra-
żają sobie bezpieczne poruszanie się po drodze publicznej w drodze do i ze szkoły oraz jak wyobrażają sobie świat bez samochodów.

Pomysły były bardzo twórcze, zobaczcie sami!
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Koncert 

„Władysław Żeleński - Kompozytor czasów dążeń Niepodległościowych”

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego oraz Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek - zapraszają w niedzielę 18 listopada o godz. 18.00 
do Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach na koncert pt. „Władysław Żeleński – kompozytor czasów dążeń niepodległościowych”, 
poświęcony muzyce tego wielkiego twórcy narodowego rodem z Grodkowic. W tym roku odbędą się na terenie Małopolski trzy takie 
koncerty: w Grodkowicach,  w Miechowie oraz w Krakowie (w dworze Czeczów).

Wykonawcy: Wiktoria Zawistowska – mezzosopran, Marta Trybulec – sopran, Witold Wrona – tenor, Sławomir Cierpik – fortepian, 
Ireneusz Trybulec – prowadzenie. W programie muzyka wokalna i fortepianowa. Wykonane zostaną m.in. utwory nagrane na płytę „Wła-
dysław Żeleński – Songs, Duets”, wydaną przez polsko-angielską firmę fonograficzną „Acte Prealable”.

Władysław Żeleński tworzył w okresie od powstania styczniowego aż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Był 
jednym z niewielu kompozytorów XIX-wiecznych, którzy dożyli wolnej Polski. Jego pieśń „Czarna sukienka”, odnosząca się do dramatu po-
wstania styczniowego, rozpowszechniła się w II połowie XIX wieku stając się artystycznym symbolem tego wielkiego narodowego zry-
wu niepodległościowego. Sam  Żeleński zamierzał wziąć czynny udział w powstaniu, jednak bliscy towarzysze stanowczo mu to odradzili, 
uświadamiając, że jego walka o niepodległość ma polegać na czym innym: winien zagrzewać do czynu i rozbudzać patriotyzm za pomocą 
komponowanej muzyki. I taką właśnie była jego twórczość na przestrzeni drugiej połowy XIX wieku. Wkroczył on z tym bogatym do-
robkiem artystycznym do oswobodzonej Polski, pisząc na tę okoliczność „Marsza dla szwoleżerów polskich” dedykowanego odrodzone-
mu Wojsku Polskiemu. 

Patronat honorowy: Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek
Patronaty medialne: Radio Kraków, Portal „Bochnianin”


