
Powiatowy Dzień Strażaka w Kłaju

7. urodziny Gaudium

Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Mistrzostwa Gminy Kłaj w Szachach

Erasmus+ w szkole w Szarowie

SAMODZIELNOŚĆSAMODZIELNOŚĆSAMODZIELNOŚĆ

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ

ISSN 1426-4617
Egzemplarz bezpłatny Maj 2019 4 (245)

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

2

13

7

19

16

Wójt Gminy Kłaj 
serdecznie zaprasza 

na 

IX Bieg Rodzinny!
9 czerwca 2019 

Puszcza Niepołomicka, za 
przejazdem kolejowym w Kłaju

Rejestracja i odbiór kart 
startowych od: 10:30-12:00

Szczegóły na: www.klaj.pl



SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2019

WYWIAD

3

SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2019

DZIEN STRAŻAKA

2

Powiatowy Dzień Strażaka w Kłaju

W niedzielne popołudnie 19 maja w Kłaju zorganizowany został Powiatowy Dzień Strażaka. Obchody zainaugurowała Msza Święta w Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. św. Józefa Robotnika w Kłaju o godzinie 14.00.

Po nabożeństwie przy akompaniamencie orkiestry dętej z jednostki OSP Niepołomice pododdziały przemaszerowały na plac przed budynkiem jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju. Na miejscu dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości do uroczystego apelu Małopolskiemu Komendan-
towi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markowi Bębenkowi. 

Uroczysty apel rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek. Komendant nie tylko powitał licznie przybyłych gości, ale 
również serdecznie podziękował wszystkim Strażakom i Druhom z powiatu wielickiego za odpowiedzialną, pełną poświęceń służbę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i nie tylko. 

W trakcie uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz dyplomy. Szczególne podziękowania od Pracow-
ników i Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w imieniu własnym i wszystkich Druhen i Druhów z powiatu wielickiego za zaangażowanie w zapew-
nianiu mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa otrzymali: Starosta wielicki – Adam Kociołek, Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek oraz Komendant OSP 
w Kłaju – Dariusz Pilch. 

W tym szczególnym dniu zostały również przekazane samochody pożarnicze jednostkom: OSP Czarnochowice, OSP Podstolice, OSP Wieliczka jak również 
Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Wieliczce. 

Oliwia Bieda

…budowanie czegoś co w przyszłości zostanie  
i te „kamienie” będą mówić o tym co zrobiliśmy…

35-lecie Parafii, 33 lata posługi kapłańskiej oraz 11 lat dla Szarowa i Dąbrowy. To idealny moment na podsumowanie. O pierwszych wrażeniach 
sprzed 11 lat, ludziach, którym wiele zawdzięcza oraz swoich priorytetach w wywiadzie opowiedział Ksiądz Proboszcz Kanonik Adam Kozłowski. 

- Przyszedł ksiądz do parafii parę lat temu. Pamięta Ksiądz pierwszy dzień w parafii? Jakie były księdza pierwsze wrażenia? Co szczególnie utkwi-
ło Księdzu w pamięci?

28 czerwca 2019 roku minie dokładnie11 lat od tego wydarzenia, a pamiętam to jak dziś. Była godzina 16:00, trwały wówczas Dni Szarowa. Po popołudniowej 
kawie z ówczesną Sołtys p. Alicją Wójtowicz, na motorze przyjechał po mnie p. Stanisław Iwulski, który zabrał mnie na Szarowskie Święto. Wszyscy się dziwili, 
pytając kim jestem i wtenczas Pan Stanisław przedstawił mnie jako nowego proboszcza. Tak to właśnie pierwszy raz zobaczyłam mieszkańców Szarowa oraz Dą-
browy jak się bawią i pomyślałam sobie wtedy tak: „No to mnie dopadło”.

Druga refleksja, jaka mocno utkwiła mi w pamięci… Po tym jak dowiedziałem się, że J.E.Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz „przymierza się” powierzyć mi funkcję 
proboszcza tejże parafii przyjechałam tu kilkakrotnie. Do tej pory pamiętam, gdy tu przyjechałem i pomiędzy ulicą Partyzantów, a Piaskową nie za bardzo mo-
głem skojarzyć gdzie jest zlokalizowany kościół. Wtedy, bowiem był diametralnie inny wglądowo niż wygląda dzisiaj. Zdecydowanie, na pierwszy rzut oka nie 
przypominał budowli sakralnej. To było moje pierwsze doświadczenie i jednocześnie wielkie przeżycie. 

- Przez te lata pobytu zajmował się Ksiądz wieloma wydarzeniami. Które z tych wydarzeń zapadło Księdzu wyjątkowo w pamięci?

Jedno z pierwszych, które obligowało do tego żeby coś zrobić, to jak pięknie określił to ówczesny Pan dyrektor Szarowskiej szkoły - Wojciech Smoter, który powie-
dział, że potrzebny jest manager tej społeczności. Pamiętam jak podczas pierwszej Rady Parafialnej zmierzyliśmy się z wyzwaniem. Zdecydowaliśmy, że bierzemy 
się za wykończenie architektoniczne ówczesnego kościoła, z budową wieży i z wielką nadzieją nadania kształtu sakralnego tej budowli. To było potężne wyzwa-
nie finansowe na tamte czasy, pamiętając o tym, że nie za bardzo mieliśmy jak się do tego zabrać. Mój Czcigodny poprzednik, przygotował pełną dokumentację, 
trzeba było to wszystko przeorganizować i tak we wrześniu 2008 roku podjęliśmy decyzję o wykańczaniu obiektu, a już4 maja 2009 roku, gdy odwiedził nas 
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii wbiliśmy tzw. pierwszą łopatę, czym rozpoczęliśmy wielka inwestycję. To było wydarzenie, 
które głęboko zapadło w moją pamięć.

Drugim, znamiennym wydarzeniem było, gdy w grudniu 2011 roku, po 2 latach, patrząc na to, że nie mieliśmy żadnych środków finansowych spoza parafii, 
jedynie wysiłkiem, wiarą i determinacją parafian zakończyliśmy to co wydawało się na początku niemożliwe. W pierwszą niedzielę adwentu 2011 roku J.E.Ks. 
Biskup Jan Szkodoń dokonał poświęcenia już architektonicznie wykończonego budynku wraz z wieżą. Prace te realizowane były od fundamentów, aż po dach, 
z wymianą instalacji: elektrycznej, cieplnej, oświetleniowej, itp.

Trzecim takim szczególnym wydarzeniem na pewno było nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. To właśnie wtedy parafia się naprawdę zin-
tegrowała. Należy wspomnieć, że mieszkańcy Szarowa i Dąbrowy mają swój Honor, za czym idzie również przywiązanie do ziemi, poczucie odpowiedzialności, 
budowanie czegoś co w przyszłości zostanie i te „kamienie” będą mówić o tym co zrobiliśmy. 

Kolejnym z takich zapamiętałych wspomnień jest ostatnie 35-lecie Parafii (05.05.2019), w którym uczestniczył aktualny J.E.Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, 
które to podsumowało te 11 lat mojej posługi tutaj i 35 lat od kiedy fundamenty kładł mój czcigodny śp. poprzednik Ksiądz Kanonik Roman Sasuła. Trzeba za-
znaczyć, że to wszystko udało się dokonać wspólnymi siłami, potencjałem ludzi stąd. Nie mieliśmy żadnych fachowców spoza. Wykończenia architektoniczne, 
które zaprojektował Pan Profesor Cenckiewicz zostało pilotowane przez naszego architekta - dzisiaj Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Sylwestra Skoczka. 
Mnóstwo prac wykonała firma budowlana Pana Marka Lasonia. Jedynym zewnętrznym przedsiębiorcom był Pan Ryszard Tupta, którego firma odpowiedzial-
na była za całość prac budowlanych. Natomiast, po kolei gdybyśmy zaczęli teraz wyliczać: elektrycy, dekarze, ślusarze, stolarze, cieśle, a nawet informatycy… 
to są ludzie stąd, to są nasi ludzie. Tu również ważną rzeczą jest to, należy to podkreślić, że ja nie skończyłam Politechniki Krakowskiej ani technikum budowlane-
go. Ja się na tym tak naprawdę nie znam w ogóle. Dlatego ważne jest to o czym wspomniałem na początku – być managerem, dobrze dobrać ludzi, ale również 
dobrać potencjał tych, którzy mogą decydować. Stąd też skład Rady Parafialnej, którą wybraliśmy obligował poszczególnych jej członków do zajmowania się 
tym na czym się znają i co jest ich profesją. Finanse, budownictwo, drogi, kamień, sprzęt, całe spektrum ludzi, którzy to robili i brali za to pełną odpowiedzialność. 
Na końcu trzeba wspomnieć również o finansach, tu trzeba było mieć pewien biznes plan. Nasi parafianie są bardzo ofiarni i hojni. Parafia funkcjonuje jak 
pewna struktura- organizacja i wszystkie wydatki musza być dobrze skalkulowane, aby zapewnić sobie zarówno płynność finansową i postęp prac. 

Ostatnie, a wyjątkowo ważne jest to, że parafia to nie jest moment kiedy są ludzie w kościele. Kościół jest miejscem uwielbienia Boga. Natomiast parafia jest 
tam gdzie ludzie mieszkają, pracują, uczą się, grają w piłkę, kochają się i umierają. Stąd też istotnymi wydarzeniami były wszystkie Dni Szarowa, Święto Ziem-
niaka w Dąbrowie, Pikniki Parafialne, Parafialne mecze o Puchar Proboszcza, pielgrzymki, które co roku organizujemy jeżdżąc po świecie, a jednocześnie w tych 
pielgrzymkach jest nasz urlop. Narty, basen, rowery, sala gimnastyczna, piłka nożna, unihokej z Księdzem Tomaszem Plewą… to wszystko jest potrzebne, 
bo to jest właśnie parafia.

- A czy ma Ksiądz jakąś osobę, która była dla Księdza wzorem i przykładem? 

Tak. Ja cały czas będę wracał do początków, które miały miejsce 33 lata temu. Wzorem takiego „menagera w sutannie” był dla mnie ksiądz Proboszcz z Mako-
wa Podhalańskiego - mojej pierwszej parafii - Prałat Franciszek Dźwigoński.

Na pewno punktem odniesienia w organizacji jeśli chodzi o ten wymiar zewnętrzny to wzorem do naśladowania był dla mnie Ksiądz Stanisław Czajka, rodem 
z Niepołomic i jednocześnie mój przyjaciel. To właśnie z nim organizowałem pierwszą budowę kościoła w Krakowie (św. Karol Boromeusz). Wtedy się przekona-
łem co to znaczy siła modlitwy, brewiarz oraz przepisy prawa budowlanego które przeczytałem i do czego służą gumiaki, które musiały być  zawsze w gotowo-
ści bojowej.

Trzecią osobą jest emerytowany Ksiądz Prałat Andrzej Waksmański z Krakowa, dzisiaj emerytowany proboszcz parafii św. Szczepana któremu bardzo dużo za-
wdzięczam. Natomiast jeśli popatrzę na takie archetypy mojego funkcjonowania to „Opatrzność Boża”! Ja kocham być księdzem. Na pewno dużo też zosta-
ło w mojej krwi z tego co mnie nauczył mój tata śp. Mieczysław. 

Dla mnie różnica między młotkiem, a łopatą jest dość zasadnicza. Wiem do czego służy jedno i drugie. Dlatego nikt tutaj, (tak myślę) w Szarowie ani w Dąbrowie 
nie dziwi, że widzi mnie w gumiakach ze wspomnianymi już młotkiem, czy łopatą. 

Będąc tu w  parafii, nauczyłem się dużo od ludzi. Wiele zawdzięczam Panu Bogusławowi Iwulskiemu, restauratorom wraz z całą organizacją firmy Hotel „Azalia”, 
Panu Piotrowi Iwulskiemu, Sylwestrowi Skoczkowi, Jarosławowi Jastrzębskiemu, Piotrowi Kościółkowi, Stanisławowi Rajca, ale nade wszystko Pani Sołtys Ali-
cji Wójtowicz. Nie mogę pominąć wielo letniego Pana kościelnego Mariana Marzec oraz „człowieka -  orkiestra” Pana Marcina Gruszeckiego naszego organisty. 

Na sam koniec należy wspomnieć o tych młodych. Młodość ma swoje prawa, ona jest taka bardzo kreatywna i mądra. Przeszło 10 lat temu gdy przyszedłem 
tu do parafii, osoby które wtedy miał po 15 lat, teraz są osobami dorosłymi. Przez ten spory okres czasu, znajomości i wspólnych spotkań nauczyłem się również 



SAMODZIELNOŚĆ   Maj 2019

INFORMACJE
SAMODZIELNOŚĆ  Maj 2019

WYWIAD

4

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY KŁAJ

22 maja podczas VII Sesji Rada Gminy Kłaj podję-
ła uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj. Zmiana studium 
ma na celu stworzenie ram prawnych dla umożliwienia rozwo-
ju przestrzennego gminy.

Obowiązujące dotychczas Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj uchwalone 
zostało uchwałą Nr IX/66/99 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 lipca 1999 
r. z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi uchwałami Rady 
Gminy Kłaj: Nr XLVI/347/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz Nr 
XXVIII/181/2009 z dnia 18 maja 2009 r.  Wnioski od mieszkańców za-
interesowanych zmianą studium wpływały już od 2012 r. ogółem 
do roku 2015 zostało złożonych ponad 200 wniosków o zmianę 
studium. W latach 2016-2017 w związku z art. 10. Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano analizy 
do dla określenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowa-
nia na nową zabudowę. 

Wykonano:

a. analizy ekonomiczne, uwzględniające rozwój gospodarczy 
i zmiany strukturalne gminy;

b. analizy społeczne, uwzględniające rynek pracy, wykorzystanie 
publicznego transportu zbiorowego, poziom wykształcenia lud-
ności, bezpieczeństwo i kondycję społeczną mieszkańców, dostęp-
ność i jakość usług publicznych;

c. prognoza demograficzna, uwzględniająca zmiany przy- 
rostu naturalnego i salda migracji, związanego w szczególno-
ści z przemieszczaniem się ludności w  ramach miejskiego obsza-
ru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Wnioski z analizy społecznej wraz z prognozą demograficzną 
wykorzystano do określenia maksymalnego w skali gminy za-
potrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, natomiast 
wnioski z analizy ekonomicznej posłużyły do sformułowania mak-
symalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę 
usługowo-produkcyjną.

Okoliczności powyższe uzasadniają  zmianę studium.

Ustalenia zawarte w Studium stanowią podstawę do sporządze-
nia w przyszłości nowych planów miejscowych zagospodaro-
wania przestrzennego oraz są wiążące dla organów gminy przy 
ustalaniu planów miejscowych.

Dotychczasowa procedura sporządzania studium:

• październik 2014 rok - Rada Gminy Kłaj podjęła uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzania studium;

• maj 2015 - początek prac - wybór wykonawcy, podpisanie 
umowy,  prace wstępne i projektowe, w tym analiza zgłoszonych 
wniosków do studium;

• 2016 - prace dostosowujące opracowanie do nowych wy-
magań ustawowych w związku z wejściem w życie ustawy 
o rewitalizacji i zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, opracowanie wstępnej wersji projektu stu-
dium, konsultacje w Urzędzie Gminy;

• kwiecień 2017 - projekt studium skierowany do zaopiniowa-
nia przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;

• lipiec 2017 - wystąpienie o uzgodnienia i opinie do projek-
tu studium;

• październik 2017 - powtórne uzgodnienia projektu studium, 
po uwzględnieniu zgłoszonych uwag;

• styczeń 2018 - wyłożenie projektu studium do publiczne-
go wglądu;

• marzec 2018 r. - Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;

• czerwiec 2018 r. - opracowanie wersji uwzględniającej rozstrzy-
gnięcia w sprawie uwag zgłoszonych podczas wyłożenia oraz usta-
lenia nowego Planu Województwa;

• sierpień 2018 r. - ponowne uzgodnienia projektu studium;

• styczeń 2019 r. - drugie wyłożenie projektu studium do publicz-
nego wglądu;

• luty - kwiecień 2019 r. - analiza i rozpatrywanie uwag, opra-
cowanie projektu w wersji do przedłożenia Radzie Gminy Kłaj 
w celu uchwalenia.

Oliwia Bieda, Jolanta Górska-Kowal

Obwieszczenie o wszczęciu 
postępowania administracyjnego  

w sprawie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego dla potoku 

Tusznica

22 maja na oficjalnej stronie Gminy Kłaj (www.klaj.pl) opubliko-

wane zostało obwieszczenie o wszczęciu postępowania admini-

stracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Krakowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 461 sztuk 

drzew i 179 m kw. krzewów w związku z planowaną inwestycją pn.: 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie 

Kłaj, powiat wielicki – Zadania 2 – regulacja potoku Tusznica od km 

0+000 do 4=654 w gm. Kłaj, pow. Wielicki”. Będzie to pierwszy etap 

prac nad długo wyczekiwanym przedsięwzięciem. 

Oliwia Bieda

sporo od osób młodych. Stąd pragnę podziękować takim osobom jak Mateusz Rajca - operator parafialnej strony internetowej, Łukasz Lenczowski- informatyk, 
prezes służby liturgicznej, Piotr Kursa, Krzysztof Hytroś, Daria Włodek, Ewelina Rajca. Szkoda, że nie mogę personalnie wymienić wszystkich. To są ludzie od 
których się nauczyłem, że można bez obawy, ale szczerze przyznać: „ja tego nie umiem”, „ja tego nie zrobię”, „ja poszukam, ale nie będę się wymądrzał”. To ludzie, 
którzy są przyszłością nie tylko naszej parafii, ale również szerokorozumianego biznesu.

- Gdyby Ksiądz chciał coś przekazać swoim parafianom, co by to było? 

To na pewno nic moralizatorskiego. Tak samo jak oni, tak samo ja, mam swoje słabości.  W dobie w której żyjemy, myślę że trzeba bardziej szukać tej prze-
strzeni gdzie można się dogadać, gdzie można się spotkać i znaleźć kompromis. Oczywiście parafia ma ten wymiar nade wszystko nadprzyrodzony i tutaj 
chodzi o to żeby budować te strukturę duchową, z bardzo wyraźnym określeniem gdzie jest granica pomiędzy dobrem, a złem. Tak jak uczył Pan Jezus. Natomiast 
ja taką samą miarą mierze każdego. We wspólnocie parafii nie ma podziału: lepszy, gorszy. W niektórych sytuacjach muszę być stanowczy, choć wiem, że to boli. 
W dzisiejszych czasach zwrócić komuś uwagę to trudne zadanie, ale jeśli ktoś kocha to wymaga, a ja wszystkim kocham i od wszystkich, również i od siebie 
wymagam.

- Co uważa Ksiądz za priorytet w Swojej kapłańskiej posługi?

Priorytet jest słowem kulminacyjnym. 33 lata, bo dokładnie tyle minęło 18 maja w rocznicę moich święceń kapłańskich przyświeca mi motto: „Za łaską Boga je-
stem tym kim jestem” (Z mojego obrazka prymicyjnego). Choć sobie tego nie wymyśliłem, a odczytałem, to codziennie Panu Bogu za to dziękuję. Pewnie mógłbym 
być lepszym Księdzem, lepszym człowiekiem, ale dziękuję za to kim jestem i jakim jestem. Tak jak już wcześniej powiedziałem - ja kocham być księdzem. Jak się coś 
kocha to się temu poświęca siebie, swoje talenty, swój czas, wtedy kiedy boli, wtedy kiedy nie boli, wtedy kiedy świeci słońce, czy kiedy pada deszcz, w sytuacji gdy 
czarne chmury nadciągają nad kościół poprzez grzechy nas wszystkich. Dlatego tu gdzie jestem, jestem odpowiedzialny zarówno za siebie, ale również za tych 
których powierzył mi Bóg poprzez decyzję mojego przełożonego, którym jest J.E.Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. We wspólnocie Szarowa i Dąbrowy jest mój 
dom.

- Jak według Księdza wygląda idealna parafia?

Idealna parafia jest w niebie, gdzie proboszczem  jest sam Pan Bóg. Natomiast idealna parafia na ziemi musi to być dobrze zarządzana struktura, która jest 
zbudowana z ludzi. Ma ona dwa wymiary. Ten duchowy i on jest najważniejszy, bo przecież kapłan to ten, który ma budować monument człowieka wobec 
czekającej go wieczności. 

Natomiast, na pewno ten wymiar zewnętrzny jest bardzo potrzebny. Minął czas nieludzkiego systemu komunistycznego który walczył z Bogiem, kościołem 
i naszą tożsamością narodową. Dzisiaj nie można machnąć ręką, że jakoś to będzie. Dzisiaj parafia musi tak jak każda inna struktura funkcjonować w opar-
ciu o prawo, które jest takie samo dla wszystkich.  Nie byłoby niektórych inwestycji zrealizowanych w parafii gdyby nie dobra współpraca z Urzędem Gminy 
w Kłaju. Dlatego przy okazji bardzo dziękuję Panu Zbigniewowi Strączkowi – Wójtowi Gminy Kłaj oraz Panu Sylwestrowi Skoczkowi - Przewodniczącemu Rady 
Gminy, Alicji Wójtowicz - byłej Pani Sołtys Szarowa, Radnym oraz Sołtysowi Dąbrowy - Romanowi Maroszowi za wsparcie naszego dzieła, które bez Państwa po-
mocy nie doszłoby do skutku (nie tylko patrząc na inwestycje nowego parkingu z funduszu unijnego). Szukanie tego co łączy również w relacjach prawnych, 
administracyjnych i samorządowych jest bardzo potrzebne. Parafia Szarowsko - Dąbrowska, w tym momencie to ponad 3000 dusz. Parafii nie tworzy zasobność 
portfela, pozycja, nazwisko, koneksje tylko człowiek - ten maluśki co się dopiero urodził i ten całkiem już dorosły. 

- Czego życzyć księdzu na następne lata posługi?

Zdrowia. Muszę się zmierzyć w tym momencie z rzeczywistością, że czas ma to do siebie iż idzie tylko do przodu. Za parę miesięcy skończę 59 lat i trzeba będzie 
się zastanowić co jest ważne. Pierwsze to, dążenie do świętości, na pewno zdrowie, efektywne i mądre wykorzystanie czasu, w którym musi być chwila na pracę, 
obowiązek, ale również na odpoczynek. W świecie w którym żyjemy nie da się żyć bezstresowo. Również dobrej współpracy jeśli chodzi o dzisiejszą owocną 
z Księdzem Wikariuszem Tomaszem Plewą. Szukać tego co nas łączy, bo na pewno nie zmienię swojego temperamentu i charakteru. Także  pomysłów, które 
mogą się przełożyć na „kamienie”. Myślę, że nasz kościół w tym wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym jest już „perłą”. Natomiast chodzi teraz o kościół, który jest 
w człowieku, to będzie kolejny mój priorytet. 

Dziękuję za rozmowę, 

Małgorzata Balik 

Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski o sobie!
Jestem… regularnym cholerykiem, który stawia sobie i innym wymagania.
Uwielbiam… muzykę poważną i książkę historyczno - dziennikarską. 
Zapominam… bardzo często o tym, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. 
Tęsknię… za taką sytuacją w której człowiek człowiekowi bez mrugania powiekami mógłby popatrzeć głęboko w oczy.
Nudzę się… gdy nie mam co robić, ale pojęcie nudy jest mi bardzo obce. 
Najwięcej radości… sprawia mi gdy ktoś się uśmiecha i mówi, że jest szczęśliwy!
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Kampania „Drugie życie” 
dotarła do naszej gminy!

Mogłoby się wydawać, że transplantacja jest tematem błahym i niedo-
tyczącym naszego życia. Tak naprawdę wiele z nas posiada tylko świa-
domość jej istnienia i nic poza tym. Nieświadomie omijamy ten temat, 
który niesłusznie został uznany w Polsce za mało taktowny. To właśnie 
my, uczniowie bocheńskiego liceum, postanowiliśmy uświadomić ludzi, 
że jest zupełnie inaczej i transplantologia jest sprawą życia i śmierci.

Włączając się do udziału w jedenastej ogólnopolskiej edycji kampanii spo-
łecznej „Drugie życie” mieliśmy jasno postawiony cel - podzielić się naszą 
wiedzą z innymi i pokazać, że wcale nie musimy być lekarzami, aby przy-
czynić się do uratowania ludzkiego życia. Do prac ruszyliśmy już na począt-
ku roku, oczywiście wszystko poprzedzone było solidnym planem działania, 
który wspólnie ułożyliśmy. Jako bardzo ambitna klasa podjęliśmy się nie 
tylko zaprojektowania ulotek oraz plakatów, ale postanowiliśmy nakręcić 
film, którego premiera odbędzie się niebawem, na naszych social mediach. 
To oczywiście na dobry początek, kolejne miesiące były dla nas równie 
owocne. Odwiedziliśmy wiele szkół w powiecie Bocheńskim, a także po-
wiecie Wielickim. Podziękowania należy składać dyrektorom szkół oraz na-
uczycielom, którzy umożliwili nam przeprowadzenie lekcji edukacyjnych 
połączonych z krótkimi warsztatami. Miłym zaskoczeniem okazało się 
dla nas, jak uczniowie zaangażowali się w trakcie trwania naszych zajęć 
i aktywnie w nich uczestniczyli. Jest to żywy dowód na to, że transplanto-
logia jest niezwykle ciekawa i zasługuje na popularyzację w naszym kraju. 
Obserwując tak pozytywny odzew ze strony młodzieży, postanowiliśmy iść 
o krok dalej - pokazać się wszystkim ludziom. Przez ostatnie miesiące moż-
na było nas spotkać w różnych zakątkach Bochni, zadać pytania i oczywiście 
odebrać oświadczenie woli. Na zakończenie kampanii zdecydowaliśmy się 
przeprowadzić krótką debatę z transplantologiem, księżmi oraz osobami, 
które przeszły operację przeszczepienia narządów, aby podsumować naszą 
współpracę. Zachęcamy do zapoznania się z naszym blogiem oraz Insta-
gramem, gdzie często wstawiamy nowe posty dotyczące nie tylko kampa-
nii „Drugie życie”, ale samej transplantologii. Przecież na naukę nigdy nie 
jest za późno, a przez poświęcenie kilku minut na rozmowę z bliskimi może 
okazać się, że uratujemy czyjeś życie.

Szczególne podziękowania składam na ręce pani Elżbiety Gorzuli, któ-
ra umożliwiła nam przeprowadzenie prelekcji w Szkole Podstawowej 
im. Świętej Jadwigi Królowej w Szarowie oraz w Szkole Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

Adres bloga: kampaniaotransplantologii.blogspot.com

Nazwa Instagrama: kampaniadrugiezycie

Amelia Knap, uczennica klasy Ic Liceum ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Poświęcenie Kapliczki

W pochmurny wieczór 15 maja, mieszkańcy Grodkowic wraz z zapro-
szonymi gośćmi spotkali się na rozstaju dróg, których od ponad 150 
lat strzeże Matka Boska Łaskawa. Pretekstem stało się poświęcenie, 
odnowionej późną jesienią ubiegłego roku, kapliczki.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Wójt Gminy Kłaj – p. Z. Strączek, dy-
rektor szkoły – p. I. Marzec, radna Grodkowic – p. L. Dudziak oraz dyrektor 
ZD IHAR – p. S. Placek. Poświęcenia kapliczki dokonał proboszcz Para-
fii Brzezie – ks. S. Maroszek. W kroplach deszczu pan organista zaintonował 
Litanię Loretańską. Wspólne odśpiewanie majówki zakończono pieśnią 
„Chwalcie łąki umajone”. Wśród zgromadzonych odżyła pamięć dawnych 
spotkań na nabożeństwach przy kapliczkach. Po zakończonej uroczy-
stości p. Sołtys – K. Olchawska wraz z Radą Sołecką zaprosiła przybyłych 
gości na poczęstunek.

Nad bezpieczeństwem wszystkich zgromadzonych czuwali strażacy 
z Łężkowic.

Organizatorzy uroczystości dziękują księdzu proboszczowi, przybyłym 
gościom, strażakom oraz wszystkim obecnym za wspólne przeżywanie 
poświęcenia odnowionej kapliczki.

Data ufundowania kapliczki, przez Kamilę z Russockich – Żeleńską (1856), 
zbiega się z rokiem, gdy ksiądz Zygmunt Golian poprowadził pierwsze na-
bożeństwo majowe na terenie Krakowa. Zwyczaj ten przejmowały kolejne 
kościoły. Galicyjski jezuita, Karol Antoniewicz napisał wtedy pieśń, którą 
lud czci Maryję – „Chwalcie łąki umajone”.

Mieszkańcy Grodkowic 

100 - lecie Niepodległości 

„Trzeba znać przeszłość, żeby wiedzieć jak żyć w przyszłości”
 Józef Piłsudski 

Gruszki - Podlas przysiółek leżący w sąsiedztwie Puszczy Niepołomic-
kiej, 14 rodzin zamieszkałych w tym jedna rodzina Żydów: Markusów, 
która została rozstrzelana na Kozich Górkach.

Podlas od czasu do czasu nawiedzany był przez tabory Cyganów, stąd 
przydomek „Cyganówka”. Obecnie na Podlesiu mieszkają 34 rodziny.

W tej małej miejscowości urodził się Lambert Maciejasz - 7 marca 1887 
roku - patriota, który walczył o wyzwolenie Polski, walczył w Legionach pod 
dowództwem Generała Karola Trzaski-Durskiego. Został ranny w bitwie, 12 
marca 1941 roku został stracony przez Niemców w Fortach Krzesławickich.

W czasie II wojny gubernator Hans Frank nałożył wyroki śmierci na Pola-
ków. Decyzję swoją realizował na terenie Płaszowa, Wieliczki, Niepołomic 
w lesie. Syn Lamberta Maciejasza - Leon Maciejasz wstąpił do AK, działał 
w Kedywie Skała – Kraków.

Członkowie AK podjęli decyzję najbardziej odważną w okresie wojny: 
zlikwidować Hansa Franka. W dniu 29 stycznia 1944 roku Leon Macie-
jasz przygotował z grupą partyzantów zamach na Hansa Franka. Na łąkach 
na „Cudowie” zebrali się zebrali się w grupie („Cudów” to nazwa łąk, na któ-
rych wydzielał się gaz błotny w kształcie świecących słoneczek).

Erwin Maciejasz, jako dużo młodszy brat Leona był wykorzystywany, 
jako zwiadowca. Zamach prawie się udał. Hans Frank nie zginął, ostrze-
gła go Adela Migas, która pracowała na kolei. Po wojnie wyjechała do Au-
stralii. Salonka Hansa Franka była przyczepiona, jako ostatni wagon przy 
pociągu. Wszystkie pierwsze wagony zjechały z torów. Salonka zosta-
ła na torze nietknięta. Hans Frank jechał do Lwowa na spotkanie z Hitlerem. 
W czasie napadu dużo partyzantów zginęło, zostali również rozstrzela-
ni mieszkańcy okolic. 

Po wojnie Leon Maciejasz nie złożył broni, walczył z Rosjanami, jako żoł-
nierz wyklęty. Broń zakopał w lesie: - „Dajcie mi łopatę. Ja muszę w lesie coś 
sprawdzić, ale mi się nie pytajcie, co? Bo wam nie powiem”- to słowa Le-
ona Maciejasza, jak przyjechał długo po wojnie do nas. Leon Maciejasz był 
przystojnym i skromnym mężczyzną. 

Autor tekstu: Stefania Motecka - mieszkanka Gruszek

Płatne staże z możliwością 
zatrudnienia

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą, 
masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem na-
bór do nowego projektu, „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie 
dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż 
jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. 
2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szko-
leniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji Uczest-
ników Projektu. 
3. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony 
osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych. 
4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty 
i do miejsc stażowych.
5. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą 
zależną zapewniamy zwrot kosztów opieki podczas odbywania sta-
żu oraz szkolenia

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek PRACA!” wystarczy spełnić cztery 
podstawowe warunki, tj.: 

1. Osoby w wieku 30 - 64 lat;
2. Zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, 
myślenickiego, olkuskiego, wielickiego;
3. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo)
4. Osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

• osoby powyżej 50. roku życia, 
• osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), 
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Dlaczego warto wybrać się na staż?

Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na eta-
pie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy 
na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od 
kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontak-
tów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Stały miesięczny 
dochód (stypendium stażowe) jest dodatkowym atutem. Założeniem 
systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym stanowisku, by później 
otrzymać zatrudnienie na etacie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem 
strony internetowej www.kierunekpraca.info.pl

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. - dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 12 626 00 95 / 12 617 18 91, 

e-mail: kierunekpraca@inbit.pl 
oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

76



SAMODZIELNOŚĆ   Maj 2019

INFORMACJE
SAMODZIELNOŚĆ   Maj 2019

INFORMACJE

Małopolskie Talenty – Centrum 
Wsparcia Uczniów Zdolnych w Kłaju

Gmina Kłaj podpisała umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego  

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny.  Projekt RPMP.10.01.05-12-

0231/18  jest organizowany w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dotyczy 

wsparcia uczniów zdolnych.

Celem głównym projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych 

naszej gminy kompetencji kluczowych:  językowych, matematyczno-tech-

nicznych i  z zakresu przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmio-

towych, które polegać będą na kształtowaniu u młodych ludzi właściwych 

postaw na rynku pracy. 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Kłaju utworzone zosta-

nie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, gdzie w okresie wrzesień 

2019 r. - czerwiec 2022 r. będą się odbywać zajęcia w zakresie ww. kompe-

tencji, prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych 

nauczycieli, z wykorzystaniem innowacyjnych, aktywnych metod naucza-

nia i z zastosowaniem zindywidualizowanego podejścia do uczestników. 

Zajęcia w każdym roku dotyczyć będą dwóch etapów edukacyjnych 

(I etap to kl. 5 i 6, II etap - kl. 7 i 8), dla każdego etapu  przewidziane jest 

80 godzin zajęć organizowanych w 8 osobowych zespołach uczniowskich. 

Łącznie w ciągu trzech lat zostanie przeprowadzonych 960 godzin zajęć 

dla uczniów. Uczestnicy dwóch pierwszych etapów zostaną wyłonienie 

spośród 120 osobowej grupy uczniów ze szkół podstawowych w Grodko-

wicach, Kłąju i Targowisku, którzy w testach diagnostycznych uzyskają naj-

wyższą ilość punktów. Testy oceniane są przez ekspertów zewnętrznych, 

wyniki będą znane niebawem.

Poza zajęciami Centrum Uczniów Zdolnych oferuje również dwu-

dniowe wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczestników rozwijające 

kompetencje interdyscypline. Dla uczniów wykazujących dodatkowe 

chęci w pogłębianiu zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych 

projekt przewiduje tygodniowy wyjazd na Letnią Szkołą Młodych Talentów, 

różnego rodzaju konkursy i fora edukacyjne. Poza tym Szkoła Podstawo-

wa w Kłaju, w ramach środków projektowych, zostanie doposażona w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne dające możliwość prowadzenia zajęć w sposób in-

teresujący dla uczniów oraz zapewniających wysoką jakość i jak najlepszą 

efektywność. Szkoła  otrzyma między innymi  nową pracownię językową, 

tablice interaktywne, komputery, programy multimedialne dostosowane 

do infrastruktury IT szkoły i potrzeb nauczycieli oraz szereg innych pomocy 

dydaktycznych, na zakup których przeznacza się w projekcie kwotę 113 

825 zł.

Wartość projektu ogółem to kwota  683 631 zł, w tym kwota dofinanso-

wania  626 031 zł. W kwocie dofinansowania 581 086 zł stanowią środ-

ki Unii Europejskiej a 44 945 zł pochodzi ze środków krajowych. 

Anna Klimek-Kasza

koordynator projektu

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu 
Rozwoju Wsi Targowisko

Na spotkaniach bywa do 30 osób, natomiast trzon cotygodniowy 
to 20 osób. Dla wszystkich uczestników zajęć w Klubie zorganizowali-
śmy wyjazd do Gietrzwałdu, do Sanktuarium Maryjnego. Przebywa tam 
i pracuje pochodzący z Targowiska ks. Stanisław Chojnacki, który w tym 
roku obchodził 50-lecie kapłaństwa.

Przygotowania do wyjazdu trwały około miesiąca. Autokar, trasa, noclegi, 
obiekty zwiedzania – wszystko trzeba było zaplanować od podstaw. Atrak-
cji miało być dużo. Pobyt należało maksymalnie wykorzystać. Po drodze 
zwiedziliśmy Pola Grunwaldzkie oraz Kolegiatę św. Jakuba w Olsztynie. 
W Gietrzwałdzie, gdzie byliśmy zakwaterowani, również czekało wiele nie-
spodzianek dla uczestników. Poranne nabożeństwo, spotkanie z naszym 
krajanem, życzenia imieninowe (jako, że był 8 maja) – bezcenna radość 
obu stron.

Następnym punktem naszej wyprawy był Malbork – zamek-klasztor 
Zakonu Krzyżackiego z XIII wieku. Ogromna budowla nad odnogą 
Wisły – Nogatem. Do XV w. był to największy zamek świata. Zwiedzanie 
trwało kilka godzin. Dla seniorów było nie lada wyzwaniem. Wieczorem 
dotarliśmy do Gdańska, gdzie nocowaliśmy w Domu Pielgrzyma przy 
parafii Miłosierdzia Bożego.

Trzeci dzień obfitował w bogaty program, w tym zwiedzanie Muzeum 
II Wojny Światowej. Kto się tam wybiera, musi być przygotowany 
na co najmniej 3-4 godziny zwiedzania. Sam budynek sprawia wrażenie 
walącego się obiektu i już tym zapowiada temat wstrząsających treści. 
Wnętrza i eksponaty w sposób niemal doskonały oddają ducha wojny, 
pokazują jak wojna może przeobrazić człowieka i co ludzie – ludziom 
zgotowali nie tak dawno temu.

Następnym punktem był obiekt Europejskiego Centrum Solidarno-
ści oraz Pomnik Stoczniowców. Resztę dnia poświęciliśmy na zwiedzanie 
starego miasta, Kościoła Mariackiego, Złotej Bramy, ul. Długiej, Ratusza, 
Dworu Artusa, Pomnika Neptuna, Żurawia Motława po drugiej stronie 
spichlerza gdańskiego.

Gdańsk to niewątpliwie piękne miasto. Zadbane kamieniczki, wszystkie 
w pastelowych kolorach tworzą urokliwe ściany ulic. Niezapomniane 
wrażenia, dla niektórych przypomnienie, dla innych nowe widoki.  Pogo-
da dopisała, więc i atmosfera w grupie w ciągu tych trzech dni podróży 
była wyjątkowa.

Wycieczka była współfinansowana w części z dotacji Gminy Kłaj.

Anna Wójtowicz

Informacja nt. czerwcowych 
naborów w LGD Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą 

w Wieliczce planuje zorganizować w czerwcu 4 nabory wniosków. Będą 

to projekty z zakresów: 

I/2019 Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe 

umożliwiające aktywność fizyczną,

II/2019 Kreowanie przestrzeni do wypoczynku,

III/2019 Podnoszenie jakości infrastruktury kulturalnej,

Nabór wniosków na rozwijanie firm.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą 

w Wieliczce przeprowadzi nabór wniosku w terminie od 3.07.2019 

do 19.07.2019 r. Będzie to nabór na  projekty z zakresu rozwijanie dzia-

łalności gospodarczej. 

Informacji prosimy szukać m.in. na plakatach, stronie internetowej 

www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty 

wsparciem to w całości gminy Niepołomice oraz Kłaj, a także obszar wiej-

ski Gminy Wieliczka.

Pełna treść ogłoszenia zostanie opublikowana na stronie internetowej 

oraz wywieszona w biurze LGD przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wielicz-

ce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 

95 lub mailowy: biuro@lgdpowiatwielicki.eu 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

IV/2019 Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej.

Wszystkie nabory zostaną przeprowadzone w tym samym okresie. Do-

kładne terminy i daty zostaną podane do publicznej wiadomości jeszcze 

w maju. Prosimy szukać informacji m.in. na plakatach, stronie internetowej 

www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. 

Obszar objęty wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice 

oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.

Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane 

na stronie internetowej oraz wywieszona w biurze LGD na ul. Henryka Sien-

kiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numerem 12 288 00 95.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Podziękowanie

Dziękuję serdecznie Panu Bogusławowi Dzielak - Dyrektorowi Ma-

łopolskiego Parku Logistyki w Targowisku za przekazanie nieod-

płatnie 40m3 ziemi. 

Panu Mariuszowi Wajda – Firma Trans-Mar za transport tej zie-

mi na łąkę przy wiadukcie autostrady, gdzie corocznie odbywa się 

Targ w Targowisku. 

Zakładowi Komunalnemu w Kłaju za rozplanowanie koparką tej 

ziemi. 

Sołtys Mieczysław Piwowar

Kondolencje

„Umarłych wieczności dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…” 
Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
naszej koleżance 

Lidii Mierzwa 

z powodu śmierci Mamy 

składają 

koleżanki i koledzy 
Gminnego Chóru „Gaudim”

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj  
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miejscowości Kłaj 

na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 
września 2018 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 04 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.  w siedzibie Urzę-
du Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt zmiany planu będzie ponadto udostępniony 
na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłaj: www.klaj.pl oraz www.bip.
malopolska.pl/ugklaj,a,1609721

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu  13 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kłaj, o godz. o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie zmiany ww. planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Kłaj (Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 
Kłaj) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2019 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), prowadzone 
jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej 
projektu ww. planu miejscowego, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opra-
cowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym 
postępowaniu. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy 
informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Kłaj oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach 
określonych powyżej.

Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek
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Droga do odwagi - Tydzień bibliotek

9 maja gościliśmy przedszkolaki z terenu Gminy Kłaj. Obejrzeli oni przed-
stawienie „Droga do odwagi” w wykonaniu teatru „Kokon” z Krakowa. 

Była to wesoła opowieść o perypetiach strachliwego chłopaka Wojtka, 
który nie wierzył, że sam posiada tyle odwagi by chodzić po lesie, czy 
spotykać się z innymi ludźmi. Obdarowany przez czarownicę metalowym 
talizmanem, który tak naprawdę był tylko zwykłym wisiorkiem i peleryną 
niewidką, rusza w świat. W końcu trafia do królewskiego pałacu, gdzie 
zaczarowana przez złego Chochlika Królewna bardzo niezdrowo się 
odżywia i miewa okropne humory. Dzięki Wojtkowi złe czary zostają po-
konane a on sam przekonuje się, że odwaga od zawsze była w jego sercu. 
Królewna staje się z powrotem miłą i sympatyczną osobą, która rozumie, że 
nie można ciągle jeść samych słodyczy, chipsów i hamburgerów. Na koniec 
Królewna i Wojtek biorą ślub i żyją długo i szczęśliwie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

Nasza budapesztańska 
wspinaczka na szczyt

My Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja wyruszyliśmy do Bu-
dapesztu. Jeszcze przed długim weekendem majowym znaleźliśmy się 
na zalanym słońcem Placu Bohaterów. Piękno klasycystycznych kolumn 
z pomnikiem Tysiąclecia robi wrażenie. Tak wielu pięknych gmachów, 
pałaców i kościołów, w tak romantycznej scenerii bulwarów Dunaju na-
prawdę nie spodziewaliśmy się zobaczyć. Słyszeliśmy, że Budapeszt jest 
piękny, ale przecież byliśmy w poprzednich latach w Pradze i w Wiedniu. 
Wzruszeni patrzyliśmy na wszystkie fasady i stwierdziliśmy jednogło-
śnie, że nazywanie Budapesztu „Paryżem Europy Wschodniej” nie jest 
przesadą. Pierwszy dzień, który przyniósł nam nie tylko miłe niespo-
dzianki, zakończył się gorącym wieczorem z czardaszem i obfitością 
węgierskich smakołyków. Winko pomogło zapomnieć o wszystkich 
trudach intensywnego dnia. Syci i szczęśliwi wróciliśmy do hotelu.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty na Wzgórzu Gellerta. Roztaczający się 
z tego miejsca widok na Dunaj i miasto po obu jego brzegach jest niesa-
mowity. Wygląda to tak jakby dawno temu właśnie tu stanął zaczarowany 
architekt i właśnie stąd rozrysował plan miasta. Symetria, harmonia i kolo-
rystyka dachów wszystko idealnie do siebie pasuje. Gdyby nie wiatr  nie 
opuścilibyśmy tego miejsca. W ramach odpoczynku od estetycznych 
doznań wyruszyliśmy na zakupy do słynnej Hali Targowej. Zachwyceni zdo-
bytymi prezentami dla naszych bliskich mogliśmy spokojnie wyruszyć 
do Szentendre. Zobaczyliśmy malowniczą miejscowość zupełnie podob-
na do naszego Kazimierza Dolnego. Manufaktury, kawiarenki, sklepiki. Tłok 
zrobiliśmy jedynie w Muzeum Marcepanu. Wróciliśmy do Budapesztu aby 
wspiąć się po schodach na wzgórze zamkowe. Schody, schody do zamku, 
do sławy, do potęgi. Wielcy świata zawsze wspinali się na szczyty i zlecając 
budowę swoich siedzib pragnęli zaznaczyć swą wielkość. No i tym razem 

budowla zachwyca potęgą, położeniem, kształtem, dbałością o szcze-
gół. Nadszedł czas by zejść z nieba na ziemię, więc powędrowaliśmy 
zabytkowymi uliczkami na tradycyjną węgierską kolację w zabytkowej 
piwniczce. Zmęczonych i nasyconych ukołysał  nas Dunaj podczas noc-
nego rejsu. Mimo zmęczenia mieliśmy oczy szeroko otwarte podziwiając 
pięknie rozświetlone zabytki i mosty. Fascynujący dzień i czarowna noc, 
aż szkoda czasu na sen, a przecież jutro zaczynamy zwiedzanie od nowa. 
Ostatni dzień  to Węgry z trudną historią i heroiczną walką o niepodległość 
z zaborcami. Może zbieżność naszych wspólnych losów była zalążkiem 
powiedzenia „Polak - Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki”. Podczas 
naszej fascynującej wycieczki udaliśmy się również do Egeru, zwiedziwszy 
zabytkowe miasto z piękną kulturą i tradycją akademicką. Nie mogliśmy 
nie zwiedzić  murów obronnych, z których niestrudzenie, nawet kobiety 
na równi z mężczyznami, odpierali atak Turków polewając ich smołą. 
Legenda głosi, że sami obficie popijali wino dla kurażu. Podobno Turcy 
widząc czerwone od wina wąsy i twarze w popłochu zaczęli odstępować 
od szturmu, gdyż myśleli, że obrońcy mają nadprzyrodzoną moc, bo piją 
krew. Podobno tak powstała nazwa miasta Eger (czerwony). Zgodnie 
z planem swoją wyprawę do Budapesztu zakończyliśmy w winnicy Doliny 
Pięknej Pani. Tam degustacje w piwniczkach wykutych w skale przechodzą 
do historii turystycznych wypraw.

Bardzo proszę zatrzymać się nad zdjęciem z naszej wyprawy. Przeżyliśmy 
te dni w atmosferze refleksji nad historią. Uświadomiliśmy sobie kruchość  
naszych losów dzięki wspaniałej przewodniczce - Węgierce zakochanej 
w polskiej kulturze. Sami Państwo zobaczcie, to my na tych schodach 
piękni ze swoim bagażem własnych schodów, ścieżek, które pokonujemy 
dzień po dniu. W drodze do i z, mieliśmy wyobrażenie piękna architekto-
nicznego miast niezniszczonych przez wojnę.

Dorota Kosmowska

II miejsce KGW Gruszki

Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki ma kolejną miłą niespodziankę. 
14 kwietnia w Niepołomicach nasze Koło brało udział w XII Targach 
Wielkanocnych organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
W programie zaplanowano konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanoc-
ną, i nasza palma zajęła drugie miejsce!

Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji wyjazdu oraz sto-
iska z dekoracjami wielkanocnymi. Na zdjęciu poniżej brakuje jednej człon-
kini, naszej Pani sołtys Moniki, która musiała wcześniej wyjść, ale od 
rana dzielnie marzła razem z nami. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.

Katarzyna Kowalczyk

Jestem super - mogę wszytko 
i ty możesz też!

To jeden z energetycznych tekstów jakie uczą się 5 i 6-latki podczas ży-
wiołowych zajęć tanecznych. Nasze smyki od połowy marca w Dąbrowie, 
Grodkowicach oraz Brzeziu oraz partnersko w Niepołomicach rozwijają 
swoje taneczne pasje i przy tym świetnie się bawią. Wszystko dzię-
ki projektowi prowadzonemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Kłaj oraz sponsorom: Powiatowi Wielickiemu oraz Krakowskiemu Insty-
tutowi Rozwoju Edukacji. A tradycyjnie patronat nad dziecięcymi pro-
jektami stowarzyszenia sprawuje Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek. 

Zajęcia oparto na dynamicznej i energetycznej formule zabawy inspirowa-
nej rytmami latynoskimi. Połączenie nauki tańca z rozrywką daje dzieciom 
mnóstwo radości! Przygotowane lekcje taneczno-ruchowe pozwalają 
uczestnikom rozwijać swoją sprawność fizyczną, kształtować odpowiednią 
postawę ciała, a nawet wzmacniać charakter.

Zajęcia łączą w sobie elementy różnych form tanecznych, dla efek-

tywniejszego rozwoju motorycznego oraz muzykalnego dzieci. Celem 
kursu jest poszerzenie wyobraźni i pamięci ruchowej, poprawianie kondy-
cji oraz wpływanie na pozytywny rozwój koordynacji u dzieci. 

Dzięki nim dzieci w krótkim czasie mogą nie tylko zdrowo spędzić czas, 
ale także nauczyć się nowych układów tanecznych. 

Justyna Waligóra

Zadanie dofinansowane przez Powiat Wielicki i Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.

Pałac Żeleńskich – Wernisaż Wystawy 
Malarstwa,

Prezentacja Publikacji Nieznanych 
Kompozycji Władysława Żeleńskigo,

Odsłonięcie Portretów Jego Rodziców

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego oraz Gmina Kłaj zapraszają w śro-
dę 26 czerwca o godz. 18.00 do Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach 
na wernisaż wystawy malarstwa Lucyny Hubert-Nieniewskiej, w ramach 
którego nastąpi odsłonięcie portretów rodziców kompozytora Wła-
dysława Żeleńskiego. W programie planowana jest także prezenta-
cja publikacji nieznanych utworów fortepianowych, skomponowanych 
przez Żeleńskiego w wieku 11 lat.

Urodzony w Grodkowicach Władysław Żeleński należy do grona wybitnych 
kompozytorów polskich i stawiany jest w równym rzędzie z Chopinem 
i Moniuszką. W dziedzinie twórczości operowej i pieśniarskiej zyskał mia-
no następcy Moniuszki. Związany jest z Małopolską zarówno poprzez miej-
sce urodzenia jak i miejsce pracy artystycznej (Kraków).

Portrety rodziców kompozytora zostały wykonane przez artystkę-malarkę 
Lucynę Hubert-Nieniewską w oparciu o zachowane ich wizerunki: portret 
matki, Kamili z Russockich, autorstwa Jana Nepomucena Głowackiego znaj-
dujący się w zbiorach rodzinnych oraz reprodukcję portretu ojca – Marcja-
na Żeleńskiego, zamieszczoną w książce Felicjana Szopskiego poświęconej 
Władysławowi Żeleńskiemu.

Prezentowana podczas wernisażu publikacja jego nieznanych utwo-
rów fortepianowych (wydawcą jest Fundacja) zawiera trzy tańce – polonez, 
mazur i polka, napisane przez 11-letniego Żeleńskiego. Nie były one 
dotychczas wymieniane w spisach twórczości tego kompozytora i zostały 
niedawno odszukane w nieskatalogowanych zbiorach działu muzyczne-
go Biblioteki Jagiellońskiej.

Serdecznie zapraszamy.
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Polska pachnie bzami
Obchody 228. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja w Targowisku

“Poezjo, zbudź ducha narodu
Wierszem wolności porusz dzwony
By w zapatrzonych tylko w siebie
Nie wyjałowił nas egoizm

Poezjo, wlej w serca nadzieję
Biało - czerwoną krew dotleniaj
Byśmy bogactwem odurzeni
nie utracili pokolenia…”

Te słowa pieśni - modlitwy autorstwa Adama Szafrańca wybrzmiały 
w sali Domu Kultury podczas uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 

Patriotyczne spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji Ojczyzny 
odprawioną w kaplicy w Targowisku przez ks. proboszcza Krzyszto-
fa Cwenara i ks. wikarego Krzysztofa Barana. Następnie mieszkańcy i za-
proszeni goście udali się za sztandarami pod Pomnik Niepodległości, gdzie 
złożono kwiaty i odśpiewano Hymn Polski. Stamtąd pochód skierował się 
do WDK w Targowisku.

Wszystkich przywitała pani Władysława Kozień, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Targowisku. Swoje słowa skierowała do dzieci i młodzieży, 
mieszkańców Targowiska, pana Zbigniewa Strączka - Wójta Gminy Kłaj, 
radnych powiatowych i gminnych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszko-
li. W szczególny sposób powitała panią Annę Wójtowicz, prezes Stowarzy-
szenia Wsi Targowisko. Do zebranych skierowała słowa przypominające 
wagę wydarzenia sprzed 228 lat, nawołując do poszanowania Konstytu-
cji - tej historycznej ale też i współczesnej, jako aktu prawnego jednoczą-
cego Polaków.

Akademię przygotowała klasa 7 i 6 Szkoły Podstawowej w Targowisku pod 
opieką pana Szymona Stokłosy i Patrycji Winzer oraz chór szkolny pod kie-
runkiem pani Urszuli Charyckiej - Nazaruk. Młodzież w metaforyczny sposób 
przedstawiła sytuację końca XVIII wieku, kiedy Polskę rozdzierały konflikty 
wewnętrzne, wykorzystywane przez zaborców. Chęć zmian wspierały 
Poezje - postacie budzące nadzieję, inspirujące reformatorów do działania, 
nakłaniające do walki, ale nie przy użyciu miecza, lecz mądrości. Efektem 
działań było uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku, w czasach wielkiej 
niepewności, w atmosferze osaczenia przez wrogów zewnętrznych.

Radość z uchwalenia tego aktu prawnego najlepiej ukazywały słowa pieśni:
“Wolności znak - to Konstytucja! Nadzieja płonie.
Ludzie oddani Rzeczpospolitej. Nie traćmy ducha!”
Mimo tragicznych losów Polski i zbliżających się 123 lat niewoli Konsty-
tucja była znakiem zmian, pokazywała, że Polacy potrafią się kierować 
dobrem narodu, społeczeństwa, a nie tylko swoim własnym. Taka posta-
wa dała nadzieję na odzyskanie niepodległości w 1918 roku. 

Bardzo cieszy liczny udział mieszkańców Targowiska w naszych uroczysto-
ściach - jest to świadectwo patriotyzmu, wartości, którą niełatwo w dzisiej-
szych czasach pielęgnować. 

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uro-
czystości, w szczególności:

• ks. Krzysztofowi Cwenarowi i ks. Krzysztofowi Baranowi z parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach za odprawienie Mszy św. 
w intencji Ojczyzny;
• panu Zbigniewowi Strączkowi, Wójtowi Gminy Kłaj za coroczny wkład 
w organizację konstytucyjnych obchodów; 
• pani Marzenie Gajek - Gaj za uszycie strojów dla aktorów;

• pani Marice Babraj i radzie rodziców przy Szkole Podstawowej w Targo-
wisku za przygotowanie poczęstunku i pomoc w organizacji uroczystości;
• panu Jackowi Gądkowi (Bar Gastropol) za przygotowanie poczęstunku;
• panu Mieczysławowi Piwowarowi, sołtysowi Targowiska, za pomoc 
w przygotowaniu sali WDK;
• strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku za zabezpieczenie 
uroczystości;
• Harcerzom z Targowiska i Kłaja  za wartę pod Pomnikiem Niepodległości;
• panu Grzegorzowi Nazarukowi za opiekę nad nagłośnieniem 
i multimediami.

Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.

Historia w policyjnym mundurze

Kilkudziesięciu pasjonatów historii z naszego regionu miało ogromną 
przyjemność uczestniczyć 25 kwietnia w spotkaniu poświęcone-
mu Franciszkowi Niechwiejowi, mieszkańcowi Szarowa, policjantowi, 
który współtworzył Komisariat Policji w Niepołomicach w okresie mię-
dzywojennym. Jego sylwetkę zaprezentowano na tle nowo formującej 
się policji państwowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. War-
to nadmienić, że w tym roku przypada setna rocznica utworzenia niepo-
łomickiego komisariatu.

W roli prelegentów wystąpili komendant niepołomickiej policji  

p. Tomasz Joniec, asp. Piotr Lachman z Komendy Powiatowej Policji w Wie-

liczce, oraz młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ojca Św. 

Jana Pawła II w Niepołomicach oraz Pani Janina Iwulska z Szarowa. Pan 

Tomasz szczegółowo przybliżył zebranym historię, zadania, strukturę orga-

nizacyjną przedwojennej policji a pan Piotr ubrany w strój policjanta z epo-

ki prezentował poszczególne elementy wystawy towarzyszącej prelekcji, 

na którą składały się m.in. sprzęt, elementy uzbrojenia i ubioru przedwo-

jennego policjanta. Zebrani mogli zobaczyć oryginalne rowery, które sta-

nowiły wyposażenie ówczesnej policji, puszkę na maskę przeciwgazową, 

pałkę do kierowania ruchem, pancerz z hartowanej stali wykorzystywany 

do akcji bojowych, zielony mundur policyjny, płaszcz oficerski, latarki karbi-

dowe, różnego rodzaju dokumenty i zaświadczenia policyjne. Szczególne 

zainteresowanie wzbudzały okazy broni białej oraz nakryć głowy, które 

zgromadzeni mogli wziąć do ręki a nawet przymierzyć.

Szczególną wartość historyczną i sentymentalną wniosły wspomnienia 

córki Franciszka Niechwieja, Pani Janiny Iwulskiej, która na spotka-

niu opowiadała o losach swojego taty, więźnia obozu ostaszkowskie-

go zamordowanego w Twerze w 1940 r. Jego losy były nieznane rodzinie aż 

do roku 1999. Franciszek Niechwiej był jednym z tych policjantów, którzy 

stworzyli komisariat w Niepołomicach w okresie po I wojnie światowej. 

Pełnił tam służbę do dnia 1 kwietnia 1935 roku. Pani Janina wspominała też 

swoje dzieciństwo w okresie II wojny światowej, ewakuację na wschód 

wozem konnym, szkolną edukację i powrót do Szarowa.

Spotkanie było niezapomnianą lekcja historii zarówno dla dorosłych jak 

i uczestniczącej w nim młodzieży.

Bardzo dziękujemy Pani Janinie, Panu Tomaszowi, Panu Piotrowi i młodzie-

ży z niepołomickiego liceum za przeprowadzenie tej interesującej prelekcji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

7. urodziny Gaudium

Od przesłuchań, pierwszych prób i ich premierowego występu minę-
ło już 7 lat. Przeszło 84 miesiące wspólnych spotkań z muzyką w miłej 
atmosferze i licznych koncertów nagradzanych niezmiennie gromki-
mi brawami. O kim mowa? O grupie chórzystów, którzy razem tworzą 
Gminny Chór „Gaudium”. Jak co roku, pod koniec kwietnia, z tortem, 
kwiatami i szampanem, jako jeden z pomysłodawców założenia forma-
cji, na jednej z prób pojawił się Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek. 
Serdeczne życzenia i gratulacje zwieńczył toast symboliczna lampką 
szampana. 

Gaudium życzymy dalszych sukcesów muzycznych, coraz liczniejszej 
publiki i kolejnych nowych altów, sopranów, tenorów oraz basów w swoim 
gronie.

Oliwia Bieda
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Przy muzyce o poezji

Cyklicznie już - raz w roku Pan Marcin Urban jest u nas w Kłaju mile 
widzianym gościem. Przez dwa ostatnie lata wraz z Panem Marcinem 
gościliśmy Katarzynę Ignatowicz, młodą utalentowaną piosenkarkę, 
która wielkimi krokami pnie się w górę występując już nawet na kon-
certach zagranicznych. To połączenie muzyki i poezji doskonale koreluje 
na naszych spotkaniach. 

Pan Marcin Urban to baczny obserwator życia zarówno ludzi jak i przyrody. 
Obserwując wyciąga wnioski i przelewa je na papier w postaci fraszek. 
Jego optymistyczne podejście do życia udziela się słuchaczom. 

Przy swoim pisarstwie preferuje również muzykalnie zdolną młodzież 
wierząc głęboko, że muzyka łagodzi obyczaje, co w tym chaotycznym 
zagonionym świecie jest nam niezbędne.

Z fraszek Marcina Urbana można wysnuć wiele życiowych mądrości, nad 
którymi warto się zastanowić. Miło jest usiąść przy kawie i ciasteczkach 
i posłuchać, co innym w duszy gra. To połączenie muzyki i poezji działa jak 

Sukces KGW Gruszki

Z przyjemnością informuję, że Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki zakwa-
lifikowało się do II etapu konkursu kulinarnego ,,Bitwa Regionów”.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patrona-
tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodam tylko, iż jest to konkurs 
ogólnopolski, w tym roku zanotowano rekordową ilość zgłoszeń - 784 
Koła Gospodyń. Z naszego regionu Małopolski napłynęło 68 zgłoszeń, 
a do drugiego etapu przeszło 10. Dlatego dla naszego Koła, które sta-
wia dopiero pierwsze kroki, jest to ogromne wyróżnienie. 

Katarzyna Kowalczyk

balsam na wszystkie nasze troski. Szkoda tylko, że tak mało osób chce 
z tego korzystać. Szkoda tylko, bo tak się składa, że równocześnie organizo-
wane są w tym samym czasie inne imprezy. W ubiegłym roku było to stulecie 
Parafii, a w tym roku wycieczka UTW na Węgry i przegląd pieśni religijnych 
scholii. 

Ciężko wybrać termin, bo działa wiele organizacji i ciągle wypada jakaś 
impreza. Są osoby, które twierdzą, że u nas w Kłaju nic się nie dzieje. Dzieje 
się, oj dzieje bardzo dużo. Wystarczy śledzić ogłoszenia na tablicach i w in-
ternecie na stronie UG.

Mili Mieszkańcy Gminy Kłaj - apeluję do Was o bardziej aktywny udział 
w życiu naszej gminy.

Anna Konieczna

Święto Konstytucji 3 
Maja w Przedszkolu w Dąbrowie

„Usiadł na gałęzi orzeł biały
- taki wielki , taki piękny i wspaniały.
Spojrzał Lech i uśmiech lica mu rozjaśnił:
- Oto znak, że zostaniemy tutaj właśnie.”

Tak śpiewały przedszkolaki w piątek 30 kwietnia na uroczysto-
ści z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Przedstawiły historię powsta-
nia Państwa Polskiego, czyli legendę „O Lechu, Czechu i Rusie.” 

Właśnie poprzez legendy, podania, baśnie dzieci najłatwiej zapoznają się 
z symbolami narodowymi, hymnem Polski, znakiem Orła Białego, czy flagą 
biało – czerwoną. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem 
abstrakcyjnym. Aby w przyszłości rozumiało słowo: Polak - patriota - Pol-
ska - moja Ojczyzna, należy już teraz wspólnie z nim obchodzić święta na-
rodowe, uczyć szacunku i przywiązania do rodzinnego kraju.

Alicja Czyżycka

Powiatowy Etap Konkursu 
Matematycznego „Rachmistrz” 

2018/2019

15 maja w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach odbył 
się tegoroczny Finał Konkursu Matematycznego „Rachmistrz”.

Do rywalizacji na najlepszych Rachmistrzów przystąpili zwycięzcy 
etapu gminnego w kategorii klas IV-VIII z pięciu gmin powiatu wielic-
kiego. W finale uczniowie naszej gminy - Kamil Kowalski z kl. V - SP 
Targowisko uzyskał II miejsce i tytuł V- ce Rachmistrza oraz Maria Majerz - 
Maniecka z kl. VI - SP Kłaj uzyskała II miejsce i tytuł V-ce Rachmistrza. Wy-
różnienia otrzymali: Sebastian Bełza z kl. IV - SP Targowisko, Maria Ścibiorek 
z kl. V - SP Szarów, Milena Adamczuk z kl. VI - SP Szarów, Julia Celary z kl. 
VI - SP Brzezie, Weronika Latos z kl. VII - SP Kłaj, Małgorzata Świętek z kl. 
VIII -SP Kłaj, Oskar Wroniewicz z kl. VIII - SP Szarów i Norbert Szostak z kl. 
VIII - SP Szarów. 

Uroczystego ogłoszenia wyników dokonał Dyrektor Wydziału Eduka-
cji w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice - Wiesław Bobowski, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Niepołomicach - Alina Jachimczak oraz Koordynator 
Powiatowy Konkursu Lucyna Szewczyk. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i upominki, a zwycięzcy dodatkowo zasłużone 
nagrody. Gratulujemy wszystkim sukcesu!

Gratulacje!

Joanna Łysek – koordynator gminny konkursu

Gminny Etap Konkursu 
Matematycznego Rachmistrz 

2018/2019

26 kwietnia w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbył się 
Gminny Etap Konkursu Matematycznego „Rachmistrz”, w którym 
brali udział uczniowie z klas IV-VIII z 5 szkół podstawowych w Gminie 
Kłaj. Jak co roku, etap gminny był poprzedzony eliminacjami klaso-
wymi i szkolnymi. Na wstępie uczestników oraz opiekunów powitał 
Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego Szkół, 
Pan Kazimierz Sroka, a następnie 32 uczniów przystąpiło do rozwią-
zywania zadań konkursowych. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 15 
zwycięzców:

Klasa IV
Rachmistrz – Marcin Bartoszek, SP Szarów
I v-ce Rachmistrz – Sebastian Bełza, SP Szarów
II v-ce Rachmistrz – Bartosz Duras, SP Targowisko

Klasa V
Rachmistrz – Kamil Kowalski, SP Targowisko
I v-ce Rachmistrz – Maria Ścibiorek, SP Szarów
II v-ce Rachmistrz – Patryk Matuszewski, SP  Kłaj

Klasa VI
Rachmistrz – Martyna Gorzula, SP Kłaj

I v-ce Rachmistrz – Maria Majerz - Maniecka, SP Kłaj
II v-ce Rachmistrz – Milena Adamczuk, SP Szarów

Klasa VII
Rachmistrz – Weronika Latos, SP Kłaj
I v-ce Rachmistrz – Nataniel Konieczny, SP Grodkowice
II v-ce Rachmistrz – Mateusz Michałek, SP  Brzezie

Klasa VIII
Rachmistrz – Oskar Wroniewicz, SP Szarów
I v-ce Rachmistrz – Małgorzata Świętek, SP Kłaj
II v-ce Rachmistrz – Norbert Szostak, SP Szarów

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu Pan Dyrektor 
Sroka złożył gratulacje wszystkim uczestnikom, wręczył nagrody 
ufundowane przez Urząd Gminy Kłaj oraz podziękował nauczycielom 
za przygotowanie uczniów do konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Joanna Łysek - koordynator gminny.

IV Przerwa na Czytanie 
Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej  

„Cała Polska czyta dzieciom”.

Szkoła Podstawowa w Grodkowicach wzięła udział w ogólnopolskiej ak-
cji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, zorganizowanej 
przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczne-
go w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydarzenie to odbyło się z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
ph   „#biblioteka”. 

W naszej szkole wzięły udział  52 osoby.  Czytano książki na dwóch prze-
rwach od 10.20-10.30 i od 11.15-11.35 w sali nr 23. Najmłodszym uczniom 
czytał nauczyciel bibliotekarz w poszczególnych grupach.

SP Grodkowice
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Erasmus+ w szkole w Szarowie

Już kolejny raz w szkole w Szarowie realizowaliśmy projekt w ramach 
Erasmus + z Funduszy Europejskich.

Tym razem przyjechała do nas młodzież z Lipska, z Niemiec, ponieważ 
kontynuowaliśmy projekt Wymiana Młodzieży „SoCo Europe”. Wsparły 
nas w tym stowarzyszenia „Życzliwa dłoń” oraz dieVilla. Siedem wspól-
nie spędzonych dni sprawiło, że poczuliśmy się jak rodzina, a taki jest cel 
podobnych projektów. 

Naszym miejscem był hotel „Horn" obok jeziora Bagry w Krakowie. Ponieważ 
pokoje były kilkuosobowe, to mieliśmy możliwość ćwiczenia języka angiel-
skiego w codziennych sytuacjach. Niedaleko naszego miejsca pobytu był 
świetny park i mała plaża. Wspólnie z rówieśnikami z Niemiec spędzaliśmy 
tam czas oglądając zachody słońca, grając w piłkę, ping-ponga czy też 
bawiąc się na placu zabaw i siłowni. Każdego dnia w hotelowej restaura-
cji mieliśmy dwa posiłki. Naszym gościom smakowały nasze pyszne śnia-
dania w formie szwedzkiego stołu z jajecznicą, naleśnikami i parówkami. 
Bardzo chwalili nasze zupy, które jadaliśmy wieczorem, jako pierwsze danie 
(zwłaszcza ogórkową).  Smakowały im nasze surówki i dania mięsne, ale 
najsmaczniejsza była pizza. Podróżując w różne ciekawe miejsca degusto-
waliśmy nasze polskie potrawy, a najczęściej zapiekanki, które poprawiały 
nam humory na cały dzień.

Oliwia, Anna, Zuza, Zuzanna

Pierwszego dnia naszego pobytu w Krakowie uczestniczyliśmy w grze 
miejskiej. Gra ta polegała na dotarciu do różnych zabytków Krakowa i zro-
bieniu sobie przy nich zdjęcia. Przeszliśmy przez kładkę tramwajową w Pła-
szowie, doszliśmy do Kopca Kraka, gdzie czekała nas miła niespodzianka, 
bo odbywał się tam tradycyjne Święto Rękawki. Mogliśmy oglądać grupy 
rekonstrukcyjne z czasów średniowiecznych, różne stragany pełne 
ciekawych wyrobów oraz posłuchać starodawnej muzyki granej 
przez studentów. Zrobiliśmy zdjęcie z panoramą miasta i udaliśmy się 
do Rynku Podgórskiego, aby pokazać kolegom z Niemiec inne niż zwykle, 
ciekawe rejony naszego miasta. Przez kładkę z kłódkami zakochanych 
poszliśmy do dzielnicy Kazimierz, aby zjeść pyszne zapiekanki, a stamtąd 
na… Wieżę Mariacką, z której codziennie, co godzinę jest grany Hejnał 
Mariacki. Z wieży mogliśmy podziwiać piękne widoki. Potem odpoczęliśmy 
na Rynku Głównym.

W następnym dniu przyjechaliśmy do naszej szkoły do Szarowa. Bar-
dzo mile nas przywitano a my pokazaliśmy kolegom z Lipska naszą 
szkołę i otoczenie. Potem rozegraliśmy mecz piłki nożnej- Grupa Erasmus 
kontra uczniowie oraz mieliśmy zajęcia taneczno-integracyjne na hali. 
Pojechaliśmy też do Niepołomic, gdzie obejrzeliśmy wystawę zwierząt 
oraz galerię malarstwa na Zamku Królewskim (a potem zjedliśmy pyszne 
zapiekanki).

 W czwartek odwiedziliśmy Krakowski Aqua Park, w którym przeżyliśmy 
najlepsze chwile. Najbardziej podobały nam się zjeżdżalnie, a konkretnie 
zjeżdżalnia o nazwie Nitro, na której zjeżdżało się z samego dachu Aqu-
aparku z zawrotną prędkością. Wspólnie spędziliśmy wspaniały czas zarów-
no na basenie, jak i potem, w galerii handlowej Serenada.

W piątek byliśmy w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym KL. 
Auschwitz - Birkenau. Miejscami, które najbardziej zapadły nam w pamięć 
była komora gazowa w obozie Auschwitz, brama z napisem „Arbeit macht 
Frei" oraz tory i rampa w Birkenau, gdzie przywożono ludzi i decydowa-
no o ich śmierci. Po wycieczce towarzyszył nam przygnębiający nastrój. 

W sobotę odwiedziliśmy kopalnie soli w Wieliczce. Chodziliśmy szla-
kami turystycznymi 110 - 130 metrów pod ziemią. Było tam ciekawie 
i śmiesznie, ponieważ mieliśmy zabawnego przewodnika Niemca, który 
mieszka w Szczytnikach. Do nas Polaków mówił śmieszną, łamaną polsz-
czyzną i w dodatku ciągle żartował. 

Mariusz, Szymon, Marcel, Oliwer, Oskar, Jakub, Rafał

Nasz projekt polegał na integrowaniu się, więc często bawiliśmy się 
w ciekawe gry. Jedną z nich była zabawa z miotłą, w której mówiono imio-
na i puszczano miotłę. Gdy ktoś nie złapał musiał pokazać wyzwanie 
dla pozostałych. Bawiliśmy się w zapamiętywanie imion z pomocą 
koca oraz piłek. Często graliśmy w piłkę i tenis stołowy w pobliskim parku. 
W ostatni wieczór urządziliśmy urodziny naszej koleżanki (pomogli rodzi-
ce) i bawiliśmy się w challenge z herbatą na czapce bejsbolówce, jedzenie 
ciastka bez użycia rąk oraz przesuwanie kubków za pomocą dmuchanych 
balonów. Było zabawnie i wesoło. Bardzo się polubiliśmy, a gdy przyszedł 
czas wyjazdu, wszyscy płakaliśmy. Projekt bardzo nam się podobał.

Gosia, Zuzia, Justyna, Oliwia, Julia ze szkoły w Targowisku

Koordynatorzy ze strony polskiej: Dorota Chudecka i Aleksandra Gruszecka

Zdobili ciasteczka na Wielkanoc 
12 kwietnia przedszkolaki z Brzezia miały okazję ozdobić ciast-
ka wielkanocne, które później mogły włożyć do koszyka. Pierwsze 
ciastko było w kształcie jajka natomiast kształt drugiego dzieci mogły 
wybrać samodzielnie. Przedszkolaki przyklejały różnego rodzaju ozdo-
by oraz malowały swoje dzieła kolorowym lukrem. Przygotowanie 
ciasteczek było możliwe dzięki Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gruszek oraz projektowi, w którym biorą udział „Tradycja w kulturze 
ludowej”. Bardzo dziękujemy za fatygę oraz cierpliwość i liczymy na po-
dobne zajęcia przy okazji kolejnych świąt.

Karolina Kukiełka

Mali ratownicy medyczni

Przedszkolaki z Brzezia zmienili się ostatnio w prawdziwych ratowni-

ków medycznych. Założyli koszulki, podobne do tych, które noszą praw-

dziwi ratownicy medyczni oraz każdy miał swojego pacjenta – misia. 

Dzieci dowiedziały się wiele pożytecznych informacji jak stabilizuje się 

nogę, kiedy jest złamana, w jaki sposób stosuję się tzw. koc termiczny, jak 

wykonuje się reanimację. Widzieli też torbę, która jest niezbędna w karetce. 

Wszystko mogli sprawdzić i spróbować wykonać na własnym pacjencie. 

Dzięki  wspaniałemu podejściu pań prowadzących zajęcia dzieci wiele 

zapamiętały i było to dla nich bardzo pouczające. 

Karolina Kukiełka

Warsztaty wielkanocne 
w przedszkolu w Kłaju

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwi-

ta w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym 

sercu radość trwa…” 

Gdy wiosna zagościła już w naszym przedszkolu, zaczął się czas 

tworzenia świątecznych dekoracji. Właśnie z tej okazji 17 kwiet-

nia po raz drugi zaprosiliśmy rodziców do naszego przedszkola na Wiel-

kanocne warsztaty plastyczne. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem 

ozdabiali styropianowe jajka i kurczaki, drewniane zajączki, itp. Rodzice 

wraz z dziećmi mieli możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych ma-

teriałów i stworzenia swoich wymarzonych prac. Wszyscy wykazali się dużą 

kreatywnością i inwencją twórczą. W przyjaznej atmosferze czas upłynął 

bardzo szybko i niesamowicie twórczo. Wszystkim obecnym na warszta-

tach rodzicom i dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Anna Chwastek

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Grodkowicach na podium!

17 maja w Kampusie Wielickim odbył się konkurs pt. ,,Bajkolandia’’.  
Szkoła  im.  Brata Alojzego Kosiby  w  Wieliczce zaprosiła nas do udzia-
łu w festiwalu. Wszyscy uczestnicy  wypadli  wspaniale. Kolorowe stroje, 
rekwizyty, dekoracje, ciekawe scenariusze, gra świateł, muzyka  zachwy-
ciły każdego widza  i  juri. Nasi uczniowie w tym roku stanęli na podium! 
Zajęli drugie miejsce. Jesteśmy z nich  bardzo dumni. Przedstawio-
na ,,Rzepka’’ J. Tuwima, według nas, była bezkonkurencyjna.

Pragniemy pogratulować naszym młodym aktorom. A rodzicom dzieci, 
które wystąpiły w przedstawieniu, serdecznie dziękujemy za przygotowa-
nie pięknych kostiumów!

Joanna Hopej
Karolina Pokrzywa
Joanna Marzec
Jadwiga Janiczak
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Finałowe warsztaty kulinarne 
Akademii Uwielbiam 

w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Targowisku 22 maja 2019 r. uczestni-
czyli w warsztatach kulinarnych, które poprowadził ekspert kulinarny 
współpracujący z Akademią Uwielbiam- Michał Magiel Myszkiewicz. 
To nagroda główna w ogólnopolskim konkursie w ramach progra-
mu edukacyjnego Akademia Uwielbiam. Podczas warsztatów młodzi lu-
dzie nie tylko poznali tajniki sztuki kulinarnej, przygotowali doskonałe 
potrawy i świetnie się bawili. Na koniec otrzymali   upominki, a szko-
ła i koordynator programu bony podarunkowe. 

W tegorocznej edycji Akademii Uwielbiam udział wzięło w sumie ponad 
160 000 uczniów z całej Polski. 
Z województwa małopolskiego zgłosiło się ponad 19 000 uczniów, 
a Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku, która przygo-
towała wyśmienitego łososia ze szpinakowym penne z nutką dipu chrza-
nowego według przepisu Wiktorii Szczudło – zdobyła jedną z trzech 
głównych nagród w ogólnopolskim konkursie. 

Sam pomysł jak i kreatywne wykorzystanie produktów zasłużyły na nagrodę 
główną – cieszy nas, że uczniowie zainspirowali się i skorzystali z wiedzy, któ-
ra została przekazana podczas zajęć Akademii Uwielbiam. To bardzo ważne, 
aby od najmłodszych lat zdobywać umiejętności w zakresie zdrowego sty-
lu życia, zasad odżywiania, gotowania i niemarnowania żywności, któ-
re zaowocują dobrymi nawykami w przyszłości. Celem programu jest również 
inspirowanie w odkrywaniu swoich możliwości kulinarnych oraz zachęcanie 
do samodzielnego gotowania – mówi Magdalena Chrapla, Manager ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Grupy Maspex.

Nagrodę główną odebrała w imieniu klasy VII Pani Dyrektor Władysła-
wa Kozień oraz wychowawca zwycięskiej klasy pan Szymon Stokłosa. 
Na uroczystości obecny był również  Kazimierz Sroka – Dyrektor 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Podczas 
finałowych warsztatów uczniowie zostali podzieleni na trzy stanowiska. 
Każda grupa przygotowała dwa przepisy: danie główne i deser lub prze-
kąskę. Profesjonalnych porad i instrukcji udzielił kucharz – Michał Magiel 
Myszkiewicz. Do przygotowania były między innymi dania makaronowe 
tj. makaron spaghetti z kurczakiem, cukinią i pesto, makaron pióra ze 
szparagami oraz sałatka z wędzonym łososiem. Na deser uczniowie przy-
gotowali trufle czekoladowe i okazały tort naleśnikowy, który był idealnym 
zakończeniem pysznego poczęstunku.

Wszyscy uczestnicy warsztatów dostali nagrody: uczniowie paczki z pro-
duktami Lubella, Krakus, Łowicz, Kotlin, DecoMorreno, szkoła bon o war-
tości 1500 zł, a nauczyciel voucher do sieci salonów EMPIK o wartości 700 
zł. Dwie pozostałe nagrody główne w konkursie Akademii Uwielbiam zdo-
byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Królowej Jadwigi w Osieku. Dodatkową nagrodę za największą 
liczbę zgłoszeń w konkursie zdobyła  grupa uczniów ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie. 

Z AKADEMIĄ UWIELBIAM PROSTO DO DOBRYCH NAWYKÓW

Akademia Uwielbiam jest skierowana do uczniów i nauczycieli klas VI-
-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów. Celem programu jest edu-
kacja młodzieży na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej 
diecie oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, 
jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu. W tym roku organizatorzy 
poszli jednak o krok dalej i poszerzyli zakres tematyczny programu. Uczest-
nicy Akademii Uwielbiam dowiedzieli się nie tylko, jak powinno wyglądać 
prawidłowe i racjonalne odżywianie. Akademia Uwielbiam uczy także 
prawidłowych nawyków związanych z niemarnowaniem żywności i doce-
niania wartości wspólnych posiłków. Uczestnicy programu dowiedzieli się 
także jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa aktywność fizyczna. 

Kolejna edycja już za rok! www.akademiauwielbiam.pl

Inspiracje z przepisami od Akademii Uwielbiam na www.akademiauwiel-
biam.pl

Przedszkolaki z Szarowa odwiedzają 
piekarnię Janek

We wtorek 18 marca i w czwartek 21 marca grupa starszaków i zerów-
ka odwiedziły Piekarnię „Janek” w Szarowie. Spotkały się z bardzo miłym 
i życzliwym przyjęciem. Właściciel piekarni Pan Adam Dziadur opro-
wadził dzieci po całym obiekcie. Przedszkolaki z zaciekawieniem 
przyglądały się pracy piekarzy i cukierników, poznały wyposażenie 
piekarni, a także kolejne etapy powstawania chleba. Dużą frajdę spra-
wiło dzieciom wykrawanie foremkami ciasteczek z kruchego ciasta. 
Po upieczeniu zabrały je do przedszkola, a następnie do domu.

Dziękujemy Panu Adamowi Dziadur oraz pracownikom piekarni za do-
starczenie dzieciom niezapomnianych wrażeń, a także wzbogacenie ich 
wiedzy w przyjaznej atmosferze.

K. Musiał, M. Bąk

Mistrzostwa Gminy Kłaj 
w Szachach - 2019

18 maja w Szkole Podstawowej w Kłaju odbył się turniej o tytuł Szacho-
wego Króla Gminy Kłaj. W turnieju wystartowało, aż 110 zawodników! 
Najmłodszy zawodnik miał 4 lata, a najstarszy 75 lat! Wszyscy uczestnicy 
zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, z tempem 30 min na zawodni-
ka, pod czujnym okiem sędziego klasy państwowej Pawła Mrozińskiego.

Pierwszy raz w historii tych mistrzostw wyłoniliśmy nie Króla, a Królową 
naszej Gminy, którą została Natalia Dziża ze Szkoły Podstawowej w Grodko-
wicach! Natalia uzyskała najwyższy ranking z wszystkich pierwszych miejsc 
z poszczególnych grup, co sprawiło, że tytuł powędrował właśnie do niej!

W grupie dzieci urodzonych w roku 2011 i młodszych (maks. V kat.) naj-
lepszym zawodnikiem został Karol Gądor, który zdobył 6 pkt i wykonał 
normę na IV kategorie szachową. Drugie miejsce zajął Franciszek Gryboś, 
który także skończył turniej z 6 pkt. minimalnie przegrywając w punktach 
pomocniczych z Karolem. Trzecie miejsce wywalczył Mateusz Banasiak 
z dorobkiem 5.5 pkt!

W grupie dzieci urodzonych w 2010-2004 najlepsza została Natalia Dziża 6.5 
pkt, zdobywając tytuł Szachowej Królowej Gminy Kłaj! Drugie miejsce 
po bardzo dobrze rozegranym turnieju przypadło Szymonowi Kusakowi 6 
pkt! Na trzecim miejscu uplasował się Dawid Klejdysz, także z dorobkiem 
6 pkt.

W trzeciej grupie wystartowało 18 zawodników. Rywalizacja odbywała się 
na dystansie 6 rund, a pierwsze miejsce wywalczył z kompletem zwy-
cięstw Rafał Matubowski z Kłaja, Drugie miejsce dla Mariana Staśko 5 pkt, 
a na najniższym stopniu podium stanął Przemysław Kołtun 4.5 pkt.

W klasyfikacji rodzinnej w której liczyła się suma dwóch najlepszych wyni-
ków turnieju, bezkonkurencyjni byli Szymon i Karol Gądor, którzy łącznie 
zdobyli 11 pkt! Na drugim miejscu uplasowali się Kamelia i Milan Chmielek 
9.5pkt, a trzecie miejsce dla Dawida i Adriana Klejdysz, także 9.5 pkt.

Przy tak dużej ilości zawodników nie mogło się obyć bez wykonanych 
norm na kategorie szachowe!

Normę na IV kategorie wykonali:

Karol Gądor, Milan Chmielek, Zuzanna Kmak, Milena Włodarczyk, Karol 
Kopeć, Szymon Pilch, Adrian Klejdysz, Bartłomiej Wajda, Antoni Szczepa-
nek, Bartłomiej Piszczek, Emilia Kołtun, Helena Woźniak, Zuzanna Turecka, 
Kamelia Chmielek, Przemysław Kołtun, Rafał Matubowski.

Normę na V kategorię wykonali:

Marcel Włodarczyk, Mateusz Wróbel, Jakub Piotrowski, Rafał Marzec, 
Marcin Wajda, Aleksander Krzeczowski, Oskar Sobczyk, Antoni Gomułka, 
Emilia Babraj, Nikola Menica, Zuzanna Tokarz, Łukasz Nieckula, Nikodem 
Włodarczyk, Filip Szczepanek, Patryk Świętek, Piotr Wilk, Franciszek Gryboś, 
Krzysztof Faryna, Adam Dzierżbiński, Jerzy Laskowicz, Bartosz Wróbel, 
Kołtun Antoni, Patrycja Świerczyńska, Róża Marzec, Karolina Kubicka, 
Anna Musiał, Matylda Stopa, Anita Olearczyk. Jakub Kusak, Daniel Bła-
żewicz, Tomasz Trzaskalski, Krzysztof Chmielek, Bronisław Łaskarzewski, 
Paweł Prus. Ireneusz Bartoszek.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

Projekt Współfinansowany Przez Gminę Kłaj

Bardzo dziękuję!

Zbigniew Gądor
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Pracowity weekend 
Krakowskiego Klubu Karate 

Tradycyjnego
Drugi weekend maja był bardzo pracowity dla KKKT. Krakowscy kara-
tecy trenowali na Seminarium Mistrzowskim w Kluczborku, podczas 
którego odbył się Finał Polskiej Ligii Karate Tradycyjnego, w którym 
wystartowało 3 naszych zawodników.

Wśród pań 8 miejsce przypadło Karolinie Wyporek, 3 miejsce wywal-
czyła Klaudia Mleko, która również otrzymała powołanie na czerw-
cowe Mistrzostwa Europy w Rumunii. Michał Kłosek zajął miejsce 6. 
Oprócz tego nasz klubowy kolega Michał Biesaga zdał egzamin na czarny 
pas. Serdecznie gratulujemy!

KKKT

Lokalni Herosi

W 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj wspólnie ze 
Spółdzielnią Handlowo - Usługową w Kłaju Delikatesy Centrum 
w Kłaju przystąpiło do programu „Lokalni Herosi - 100 inicja-
tyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” zorganizowanym 
przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach i partnera merytorycz-
nego Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” 
z siedzibą w Warszawie.

W Gminie Kłaj w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie grą w szachy. 
Działająca sekcja „Szachownica” aktualnie liczy około 60 młodych szachi-
stów. Biorąc udział w różnego rodzaju turniejach szachowych odnoszą już 
pierwsze sukcesy. Stąd celem naszej inicjatywy było wzbogacenie oferty 
spędzania czasu wolnego mieszkańcom Gminy, oferty związanej właśnie 
z szachami.

W ramach projektu pn. „Szach, mat! w plenerze” zostaną zakupione szachy 
plenerowe (przenośna szachownica o wymiarach 4m x 4m i ogrodowe 
figury szachowe), zostanie zamontowany na terenie parku stacjonarne 
stanowisko do gry w szachy - 1 stolik z szachownicą wraz z siedziska-
mi dla graczy.

Dzięki mieszkańcom Gminy, popierających naszą inicjatywę poprzez gło-
sowanie, udało się nam zakwalifikować do programu i uzyskać na ten cel 
fundusze. Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy.

Nasza inicjatywa przyczyni się zapewne do popularyzacji „królewskiej gry” 
jaką są szachy, do rozwijania pasji szachowych i uwrażliwienia na pięk-
no oraz wartości tej gry, stworzy nową formę rekreacji i spędzania cza-
su wolnego na świeżym powietrzu.

W plenerowe szachy będą mogli grać wszyscy zainteresowani, począwszy 
od najmłodszych do najstarszych miłośników szachów. Szachy będą 
dostępne dla każdego - poprzez swoją funkcjonalność mogą być wykorzy-
stywane bez problemu przez osoby niepełnosprawne.

1 czerwca br. w Kłaju będzie prawdziwe „Święto Szachów”. W tym dniu zo-
stanie przekazane mieszkańcom plenerowe stanowisko do gry w szachy, 
miejsce na spotkania międzypokoleniowe przy szachach, które przyczy-
ni się do wzmocnienia tej wyjątkowej dyscypliny sportu.

Zorganizowany zostanie Turniej szachowy, zwycięzcy otrzymają pamiąt-
kowe puchary i nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zostanie 
przygotowany  poczęstunek.

Dodatkową atrakcją będzie pokaz historycznej partii szachowej w wyko-
naniu utytułowanych zawodników rozegranej na szachownicy plenerowej.

Serdecznie zapraszamy.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj.

Partnerzy: Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Kłaju Delikatesy Centrum 
w Kłaju.

„Po raz drugi - Ze zdrowiem na TY”

Osoby niepełnosprawne w czterech placówek wsparcia dziennego 
z powiatu wielickiego, w piękny poranek 10 maja zmagali się w konku-
rencjach naukowo-sportowych w Puszczy Niepołomickiej. Gospodarza-
mi wydarzenia było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dziecka” z Brzezia, a zadanie zostało współfinansowane ze 
środków Powiatu Wielickiego.

Ponad 3 kilometrowe biegi grupowe po Puszczy urozmaicone zostały sta-
nowiskami, gdzie uczestnicy mieli rozwiązywać zadania z zakresu ekologii, 
zdrowia i wziąć udział w konkurencjach sportowych. Impreza połączo-
na była ze wspólnym biesiadowaniem, muzykowaniem i tańcami.

Rywalizacja pomiędzy placówkami była bardzo duża, o zwycięstwie 
decydowała szybkość zespołów i poprawność wykonywanych zadań. 
Decydowały minuty oraz pojedyncze punkty i tak I miejsce w biegu zajął 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu, II miejsce – Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Niepołomicach oraz III miejsce Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zagórzanach, Natomiast wyróżnienie otrzymał - Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach.

Dumni jesteśmy, że każda grupa ukończyła bieg oraz wykonała wszystkie, 
wszechstronne zadania. Mamy nadzieję, że za rok uda nam się powielić 
imprezę i pobić kolejne rekordy.

Autor i Foto.Ewelina Makowiecka-Sieńko

Podziękowanie od "Szachownicy"
Sekcja szachowa "Szachownica" pragnie złożyć serdeczne podziękowa-
nia dla osób i firm, które wspierają i stawiają na rozwój dzieci grających 
w szachy w Gminie Kłaj! 

• Zbigniew Strączek, Wójt Gminy Kłaj
• Kazimierz Sroka, Dyrektor GZEAS
• Jacek Gądor, JG.BYGG
• Daniel Szewczyk, KlimaSystem
• Radosław Turecki, FaRad
• Maciej Laskowicz, Linkart
• Piotr Kościółek, Domy Pod Klucz
• Krystyna Gierat, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
• Paweł Banasiak
• Anna Zawisza-Gądor
• Krzysztof Wajda
• Katarzyna Szewczyk

Bardzo dziękujemy! - Szachownica


