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Dla „Startu” Brzezie nowy sezon w nowym budynku 

7. marca oficjalnie przecięto wstęgę i oddano do użytku kolejną inwestycję. Tym razem klucze do nowoczesnego obiektu socjal-
nego przekazano piłkarzom „Startu” Brzezie. Na realizację tego przedsięwzięcia sportowcy czekali od wielu lat. Teraz jednak mogą 
cieszyć się z przestronnych szatni i estetycznych łazienek, które zastąpiły stare, zniszczone kontenery.

Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Wielicki - Adam Kociołek, Prezes Klubu - Dariusz Wieczorek oraz Wójt Gminy - Zbigniew Strączek. „Mam 
nadzieję, że ten budynek stanie się miejscem integracji sportowców, dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Brzezia.” - podsumował 
po poświęceniu obiektu Ksiądz Kanonik - Stanisław Maroszek.

Oliwia Bieda

Dom Kultury w Łysokaniach w remoncie

Mając na względzie stan struktury społecznej i kulturalnej 
w miejscowości Łysokanie oraz fakt, że Dom Kultury jest jedyną 
przestrzenią realizującą zadania integrujące mieszkańców tej 
miejscowości, Rada Gminy oraz jej gospodarz na wniosek miesz-
kańców Łysokań, podjęła decyzję o wzmocnieniu działalno-
ści na rzecz lokalnej społeczności. Jak? Poprzez stworzenie 
przestrzeni spędzania wolnego czasu, umożliwiającej podejmo-
wanie różnorodnych form aktywności zarówno kulturalnej, jak 
i rekreacyjnej.

Projekt przewiduje przebudowę i wyposażenie Domu Kultury. 
Przewidziane zmiany dostosowują obiekt i znajdujące się w nim 
sale do potrzeb mieszkańców tj. do stworzenia szerokiej gamy 
oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Prace związane są z generalnym 
remontem wszystkich pomieszczeń obiektu. Szczególnie ważny 
jest remont sal spotkań wraz z wykonaniem estrady oraz dostoso-
wanie ich do zajęć i aktywności. Remont trwa również w kuchni, 
toaletach, pomieszczeniu socjalnym oraz wiatrołapie. 

Inwestycja docelowo ma przełożyć się na aktywizację lokalnej 
społeczności: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Remont kuch-
ni pozwoli na stworzenie miejsca działań koła gospodyń wiejskich 
oraz promocji lokalnych wyrobów. 

Oliwia Bieda
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Parking w Szarowie już gotowy 

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy cmen-
tarzu parafialnym w Szarowie”. Przedsięwzięcie to obejmowało budowę 
parkingu dla samochodów osobowych wraz z systemem jego odwod-
nienia - kanalizacją deszczową.

W skład placu parkingowego wykonanego z kostki brukowej wchodzą m.in. 
miejsca postojowe, jezdnia manewrowa i zjazdy na parking z drogi gmin-
nej oraz z parkingu na cmentarz. Na wykonanie tego zadania Gmina Kłaj 
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich”.

Oliwia Bieda

Prace nad rozbudową remizy OSP 
w Szarowie nie ustają

W trakcie realizacji jest jedna z największych inwestycji na terenie Gminy 
Kłaj mająca na celu rozbudowę remizy OSP w Szarowie.

Na część prac Gmina Kłaj otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego w ramach programu: „Małopolskie 
Remizy 2018” w wysokości 41.560,00 złotych.

Oliwia Bieda

Projekt przedszkola samorządowego w Dąbrowie już gotowy

Jest już gotowy projekt przedszkola samorządowego w Dąbro-
wie. Na rozpoczęcie prac jednak trzeba trochę poczekać, bowiem 
inwestycja czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. Na wyko-
nanie tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj będzie aplikowała o dota-
cje ze środków zewnętrznych. 

Wizualizacja inwestycji

Wspaniali rodzice w szkole w Brzeziu

Zakończył się drugi etap remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Pierwszym etapem były łazienki dla chłopców, które to po wakacjach 
czekały na nich pięknie odnowione. Następne w kolejce były łazienki dziewcząt. Remont zaczął się w ferie, aby prace nie przeszkadzały dzieciom 
w nauce.

Dla zmniejszenia kosztów inwestycji, rodzice ze szkoły w Brzeziu, przygotowali pomieszczenia dla firmy remontowej. Było dużo pracy, jednak odzew na proś-
bę rady rodziców o pomoc przerósł oczekiwania. Przyszło wielu panów (nie licząc pań z rady rodziców, które zadbały o prowiant), którzy pojawili się 
w sobotę rano tuż na początku ferii i od razu zabrano się do ciężkiej pracy. Każdy miał zajęcie przy wyburzaniu ścianek działowych, skuwaniu płytek, usu-
waniu starych drzwi, a wszystko wśród huku młotów elektrycznych, ręcznych, pił do betonu, łopat oraz wszędobylskiego pyłu. Efektem były 2 przyczepy 
gruzu i zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kłaj, współpracy z firmą Michała Drobniaka i Tomasza Szewczyka, 
nieocenionej pomocy rodziców, dzieci mogą korzystać z nowoczesnych łazienek.

Rada rodziców serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc panom: Arek Kukiełka, Dominik Jagła, Grzegorz Zając, Rafał Walaszek, Łukasz Gubernat, 
Dominik Stopa, Marcin Bąk, Marek Klimczak, Sławek Wożniak, Łukasz Gaj, Marcin Kowalczyk, Rafał Kowalczyk, Łukasz Świętek, Tomek Jakubczyk, Adam 
Radoń, Zbigniew Kosiński, Michał Marzec, Piotr Piętak, Darek Chmielek, Pan Gołda, Dawid Baran, Piotr Michałek, Grzegorz Wolak.

Monika Gaj

W trakcie budowy
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Podziękowanie

Firma inżynieryjna 
ARMA 

Dyrekcja, Pracownicy, a przede wszystkim Wychowankowie 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Kła-
ju, pragną serdecznie podziękować za okazane nam wsparcie i serce 
do młodzieży. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie w rozwój 
naszej placówki oraz zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie dzię-
ki któremu możemy się rozwijać. Otrzymana pomoc pozwala lepiej 
zrealizować cele statutowe tut. placówki oraz podnosi komfort 
codziennego życia naszych wychowanków co tym samym znaczą-
co przyczynia się do ich rozwoju. To dzięki Państwa bezinteresownej 
ofiarności i pomocy udaje się nam znacznie przyśpieszyć proces dosto-
sowywania placówki do potrzeb dzieci, a taka postawa utwierdza nas 
w przekonaniu, że w trudnych chwilach możemy liczyć na pomoc 
innych osób.

Dziękując, wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę 
w działaniach mających na celu uprzyjemnić wychowankom 
pobyt w naszej Placówce.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Policjanci ratują kobietę z małym 
dzieckiem z płonącego domu

W sobotę 2 marca br. około godziny 8.10 oficer dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Wieliczce otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze 
domu jednorodzinnego w miejscowości Niepołomice.

Dyżurny niezwłocznie skierował we wskazane miejsce policyjny 
patrol. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli kobietę, któ-
ra przez okno wyzwała pomoc. Funkcjonariusze widząc realne zagrożenie 
nie czekali na przyjazd kolejnych służb, wyważyli drzwi i weszli do środka. 
W domu panowało bardzo silne zadymienie. Na pierwszym piętrze 
budynku w jednym z pomieszczeń funkcjonariusze odnaleźli zdezorien-
towanego starszego mężczyznę oraz kobietę z półtoraroczną córeczką. 
Wszystkich udało się bezpiecznie wyprowadzić z płonącego budynku. Po-
licjanci wrócili do środka i rozpoczęli wstępne czynności gaśnicze. Na miej-
sce pożaru przybyła także straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Ogień 
udało się szybko i sprawnie ugasić. Uratowanym udzielono pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Dzięki bohaterskiej postawie policjantów udało się uratować to co najcen-
niejsze ze wszystkich wartości - ludzkie życie.

podkom. Magdalena Chwastek
Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych
KPP Wieliczka

Wesołe spotkanie z Wiesławem 
Drabikiem

Bardzo szybko upłynął czas młodym czytelnikom podczas spotka-
nia z Wiesławem Drabikiem – autorem prawie 250 książek dla dzieci, 
tłumaczem i ilustratorem.

Uczniowie klas drugich z Kłaja prześcigali się odpowiadając na rymowane 
zagadki Pana Wiesława. Wesołe opowieści autora o przygodach literackich 
bohaterów wywoływały u słuchaczy salwy śmiechu. Każdy z obecnych 
dostał też jakąś nagrodę: naklejkę, zakładkę, kalendarz, plakat, książkę. 
Rekordzista za dobre odpowiedzi uzbierał ich aż dwanaście. Na koniec 
każdy mógł uzyskać pamiątkowy autograf.

Spotkanie zrealizowano ze środków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wieliczce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju 

Więcej na: www.biblioteka-klaj.pl

Kondolencje 
Wyrazy głębokiego żalu oraz współczucia 

dla 

Pani Anny Czubak 
z powodu śmierci Mamy

składają

koleżanki i koledzy z Gminnego Chóru „Gaudium”.
oraz

Przyjaciele z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja.

Kondolencje 
Wyrazy głębokiego współczucia 

Prezesowi, Panu Jerzemu Czubakowi

z powodu śmierci Teściowej 

składają członkowie zarządu, 
trenerzy oraz zawodnicy TS „Wolni" Kłaj.

Mirosław Kołodziej

Etap powiatowy Wielkiej 
Ligi Czytelników

28 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju odbył się etap powia-
towy Wielkiej Ligi Czytelników. Uczestniczyły w nim dwie drużyny repre-
zentujące Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie. 

Uczniowie wypełniali testy z dwóch lektur „Niesamowite przygody dziesię-
ciu skarpetek" kl.I - IV oraz „Pan Samochodzik i niesamowity dwór" kl.V - VIII. 
Po zakończeniu testu każdy z uczestników otrzymał dyplom za uczestnic-
two w konkursie oraz książkę ufundowaną przez bibliotekę gminną.

Życzymy wszystkim awansu do półfinału wojewódzkiego!

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Piękno chłonąć, piękno czuć, 
pięknem się cieszyć!

Od marca Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju zaczę-
li kolejny semestr. Mamy za sobą pełne ciepła, śmiechu i serdeczności  
spotkanie noworoczne na 80 osób. Jak widać na zdjęciu ślicznie udekoro-
wane stoły uginały się od pysznego jedzenia. W typowy dla nas sposób, 
mimo braku miejsca ruszyliśmy do radosnego korowodu. Taneczny en-
tuzjazm kontynuowaliśmy już na prawdziwym „Balu Walentynkowym”. 
„Cała sala śpiewała z nami” do samego rana i choć zmęczona inicjator-
ka wydarzenia Pani Prezes - Maria Chyl za każdym razem mówi „to już 
ostatni raz” mamy nadzieję, że nie dotrzyma słowa, bo przecież musi być 
jakaś odskocznia od wysiłku intelektualno - edukacyjnego, a my tak 
bardzo potrzebujemy ruchu!

Właśnie w marcu na wykład zaprosiliśmy Przemysława Czaję (fotografia ar-
tystyczna) „Kraków kadry jakich nie znamy” i na kolejnym wykładzie z po-
dróżnikiem P. Pasławskim poznamy „Budapeszt - zwany Paryżem północy”. 
Zaraz po świętach Wielkanocnych wybieramy się na Węgry, więc musimy 
się należycie merytorycznie przygotować. Tak się często zastanawiam nad 
fenomenem podróży do wyjątkowych i znanych miejsc. Niby się wie jak 
wyglądają, przecież dużo czytamy i oglądamy  albumy i filmy, ale jak się 
jest tam na miejscu, oddycha tym miastem, chłonie architekturę, to jakoś 
tak serce rośnie, a usta nie przestają się uśmiechać. I nieważne czy to jest 
Toruń, Meteory w Grecji, czy nasze Tatry. Zawsze dopada nas to rozkoszne 
zaskoczenie „jak tu pięknie”!

Dorota Kosmowska

Apel! (do mieszkańców?)
W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie oszustwami tzw. 
metodą „na wnuczka”, których ofiarami padają głównie osoby starsze, 
Policja apeluje do wszystkich o ostrożność w kontaktach z osobami po-
dającymi się za krewnych lub znajomych, proszącymi o określoną sumę 
pieniędzy.

W ostatnim czasie często wykorzystywaną metodą jest oszustwo „na poli-
cjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy 
Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób. To nowa metoda oszustów, 
którzy naciągają swoje ofiary. Mechanizm działania jest taki sam jak w me-
todzie "na wnuczka". Zmienia się tylko historyjka opowiadana starszym 
ludziom.

Jak działają sprawcy?

Sprawcy najpierw wykonują telefon, podając się za członka rodziny (najczę-
ściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie 
winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje. Następnie proszą 
o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać 
wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną 
operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.

Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolej-
na osoba, podając się za funkcjonariusza Policji. Przestępca informuje 
rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzed-
nia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy, a oszust został 
namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę 
pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykona-
nie przelewu bankowego na wskazany numer konta.

„Fałszywy funkcjonariusz” podaje wymyślone nazwisko, a nawet numer 
odznaki, prosi, aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i nie dzwonić 
na Policję. Sprawcy oszustw nie dają chwili na zastanowienie się, czy 
sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich 
pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka prze-
chowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy 
dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą nawet konse-
kwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas 
ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie 
podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefo-
nicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy 
na koncie. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, któ-

76



SAMODZIELNOŚĆ   Marzec 2019

INFORMACJE
SAMODZIELNOŚĆ   Marzec 2019

INFORMACJE

ra prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie 
będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy 
presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie 
informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy 
nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, 
kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za poli-
cjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną. Nie wdawajmy się w rozmowę 
z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym 
telefonie komuś z bliskich.

Wykrywanie sprawców tego typu oszustw jest trudne z kilku powodów. 
Po pierwsze są to grupy międzynarodowe. Członkowie wykonują telefony 
z zagranicy, zmieniają numery telefonów, przez to trudno jest ich namie-
rzyć. Na ofiary typują osoby starsze, samotne. Dobierają ofiary choćby 
na podstawie listy z książki telefonicznej. Kolejnym problemem jest to, że 
osoby pokrzywdzone nie są często w stanie przywołać w pamięci danych, 
które wymieniali oszuści.

Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmujące się oszustwami, jednak 
na miejsce jednej rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne. Tym 
ważniejsze jest więc, aby jak największa liczba osób, zwłaszcza starszych, 
miała świadomość tego, w jaki sposób działają przestępcy i jak uchronić 
się przed kradzieżą.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych 
rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich 
życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwo-
ni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę 
na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

O każdej próbie takiego wyłudzenia pieniędzy czy innego działa-
nia na szkodę starszej osoby należy natychmiast powiadomić dyżurne-
go komendy policji pod nr 997 lub 112.

podkom. Magdalena Chwastek
Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych
KPP Wieliczka

Wiosenny Turniej Gry Novuss 
dla Osób Niepełnosprawnych

Po raz drugi w Polsce został zorganizowany Wiosenny Turniej gry No-
vuss (Bilard Marynarski) dla osób niepełnosprawnych, który odbył się 
19 marca 2019 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Wszystkim 
zawodnikom towarzyszył doskonały wiosenny nastrój.

Do rywalizacji przystąpiło 10 par (20 zawodników) z ŚDS Tomaszkowice, 
ŚDS Brzezie oraz Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. 
Poziom graczy był bardzo wyrównany, na prowadzeniu uplasowały się 4 
pary. Walka o trzecie miejsce była bardzo zacięta, gracze musieli mieć do-
grywkę, ponieważ zdobyli jednakową liczbę punktów, w której ostatecznie, 
wygrała para z Brzezia (Dawid S./Marcin Z.) i zajęła III miejsce, na II pozy-
cji była para z Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (Marcin 
K./ Franciszek K., a I miejsce wywalczyła para mieszana Daniel G. z Wielicz-
ki /Piotr S., z Tomaszkowic) Bardzo dobry poziom zaprezentowała także 
para z ŚDS Tomaszkowice (Lucyna T./Krzysztof G., przegrała w dogrywce 
i ostatecznie zajęła IV miejsce. Pamiątkowe puchary i drobne upominki, 
przygotowane przez organizatorów wręczył Wicestarosta Powiatu Wielic-
kiego Henryk Gawor.

Liczymy, że zawodnicy będą kontynuowały swoją przygodę z Novusem 
(Bilard Marynarski), biorąc udział w kolejnych zawodach, które planujemy 
organizować cyklicznie 2 razy w roku. Zapraszamy także do udziału inne pla-
cówki wychowawcze, pracujące z osobami niepełnosprawnymi do udzia-
łu w naszych wydarzeniach.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Turnie-
ju oraz władzom Gminy Kłaj, Gminy Biskupice i Powiatu Wielickiego. 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Novuss Polska, ŚDS Tomaszkowice, ŚDS Brzezie, ZS im. 
Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce 

Svetlana Kunc

Pierwsze Misie już przekazane 
ratownikom 

Akcja zbierania maskotek w ramach akcji „Twój Miś może zostać ratow-
nikiem” trwa i cieszy się ogromną popularnością. 

Po raz kolejny odbiór społeczny mieszkańców całej gminy przerósł nasze 
oczekiwania. Dzięki Państwa zaangażowaniu i szczerej empatii, udało nam 
się zebrać już przeszło 15 worków maskotek, które przekazane zostały 
jednostkom OSP z terenu Gminy Kłaj. 

Ofiarowane przez Państwa pluszaki docelowo mają minimalizować stres 
dzieci uczestniczących w kolizjach drogowych i innych stresujących 
sytuacjach.

Wierzymy, że dziecięcy uśmiech będzie najlepszym podziękowaniem 
dla wszystkich, którzy przyłączyli się do tej szczególnej akcji. 

Serdecznie dziękujemy! 

Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Wiosenne porządki
16 marca członkowie Koła Stalprodukt rozpoczęli sezon wędkarski od 

sprzątania brzegów zbiornika w Kłaju i starorzecza Raby. W ramach 
tej wiosennej akcji nad zbiornikiem zebrano 27 worków śmieci, a nad 

brzegiem starorzecza zapełniono cały kontener.

Pragnę Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracę 
na rzecz ochrony środowiska. Państwa postawa jest wzorem do naślado-

wania, godna podziwu i zasługująca na ogromne podziękowania.

O nasze naturalne środowisko musimy dbać wspólnie. Dlatego gorą-
co apeluję o nie zaśmiecanie przestrzeni publicznej, z której przecież ko-
rzystamy wszyscy. Wspólnymi siłami możemy zmienić nasze środowisko

Wójt Gminy Kłaj 
Zbigniew Strączek
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Był luty, rok 1846.

Od kilkunastu lat trwało powolne przygotowanie powstania narodowego, jednak hasła polityczne nie przemawiały do prostej 
ludności. Powstańcy spodziewali się bierności ludu. Tymczasem po wsiach zaczęły krążyć plotki, o tym że panowie będą rżnąć 
chłopów. Sugerowano, by wszyscy przygotowywali widły, kosy, cepy dla swojej obrony. W podjudzaniu prym wiedli starostowie cyr-
kułów oraz urzędnicy austriaccy. Plotki głosiły, iż cesarz chce znieść pańszczyznę, ale panowie się temu sprzeciwiają. Już w połowie 
lutego chłopi atakowali pod Tarnowem, przygotowującą powstanie szlachtę. Około 20 lutego, bunt chłopów przeniósł się w nasze 
strony. Najczęściej grupy szły atakować sąsiednie dwory, by ofiary nie mogły zidentyfikować agresorów i morderców. Napadano na ma-
jątki ziemskie, plebanie, klasztory, niszczono sprzęty, rekwirowano ziarno, zwierzęta. Mordowano właścicieli dworów, a niekiedy 
także zaufaną służbę. Księża próbowali zapobiec tragediom, ale plotki, że cesarz „skasował” dziesięcioro przykazań, doprowadziły 
do ataków na księży i niszczenia mienia kościelnego. Szacuje się, że w tych dniach życie mogło stracić do dwóch tysięcy osób.

Dwór w Grodkowicach chłopi zaatakowali 23 lutego1846 r. Różne źródła podają że byli to przede wszystkim mieszkańcy sąsiednich 
miejscowości.

Właścicielem Grodkowic był wówczas Marcjan Żeleński. To właśnie on przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Był uczestnikiem powsta-
nia listopadowego, w randze kapitana. W uznaniu męstwa, został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Władze austriackie obawiały się 
jego zachowań patriotycznych oraz posłuchu wśród sąsiadów. Starosta cyrkułu bocheńskiego, wprost sugerował mu opuszczenie Ojczy-
zny. Był on muzykiem amatorem, wzorowym ziemianinem, człowiekiem odpowiedzialnym. Z pewnością włączyłby się do kolejnego po-
wstania. Krwawe wydarzenia z Grodkowic upamiętnił w swojej książce, naoczny świadek tych smutnych scen (ranny i cudem ocalony) F. 
Procner –„Smutne wspomnienie z rzezi w roku 1846 w Grodkowicach”. Temat ten przewija się również we wspomnieniach innych, którzy 
w owych czasach umieli je spisać. Pisali o tym jak w Bochni urzędnicy austriaccy wypłacali chłopom, za każdego zabitego „powstańca” 
nawet po 10 reńskich. W wyniku działań rabacyjnych w Grodkowicach w dniu 23 lutego 1846 roku, śmierć ponieśli Marcjan Żeleński, 
Stanisław Stański (członek rodziny) oraz stróż dworski.

Jeszcze w XX wieku wśród najstarszych mieszkańców wsi, krążyły opowieści o tym jak ”pana rżnięto piłą” (w zapisanych wspomnieniach 
narzędziami zbrodni były siekiery).

A tak wspominał te dni ksiądz Jan Popławski - proboszcz w Niegowici - w swoim pamiętniku:

Dzień 24 lutego.

Dzień ów tu był w całem znaczeniu okropny. Rano o w pół do ósmej, ubieram się do mszy św., organista Szymon Orzechowski, ubierający mię, 
mówi mi w zachrystyji, ale mówi ze zadyszałymi piersiami, mówi straszną wiadomość: Panie Dobrodzieju! W Grotkowicach pan Żeliński zabity! 
Zadrżałem na to doniesienie! I wszyscy co w owej chwili stali w zakrystyji przerażeni zostali (…). Pytam się organistę Szymona Orzechowskiego, 
skąd to wie? Co za przyczyna tego zabójstwa? Ludzie mówią wszyscy (odpowiada mi), co od Krakuszowic i Cichawy tu do kościoła przyszli (mam 
tu namienić, iż poniedziałek i wtorek przed Popielcem, jest tu 40-godzinne nabożeństwo) – wszyscy o tem mówią i mówią, że go chłopy zabili, 
czyli raczej zamordowali. Chłopy? – zadziwiłem się. Wszak ten pan dla chłopów dobrocią swoją był wylany. Dalej pomyślałem sobie: ten pan, 
dla chłopów, dla ludzi powodzią Wisły unieszczęśliwionych, podpisy zbierał tu w okolicy u obywateli w celu otrzymania wsparcia w ziarnie, w gro-
szu itp. darów, aby nad owymi biednymi czyn miłosierdzia wykonać. Ten pan w tym celu objeżdżając obywateli, każdego zagrzewał tą wzniosłą 
myślą, iż największą wspaniałomyślnością jest nieszczęśliwym iść 
na ratunek. Ach, mój Boże! I ten pan miasto wdzięczności miał ponieść 
śmierć i morderstwo?! Tą myślą wzruszony, kończyłem ubieranie się 
do mszy św. – bezkrwawej ofiary Tego, który i za owych Krew Swoją dał 
przelać, którzy Go krzyżowali! Ach czcigodny obywatelu! Dalej myśl 
mimowolnie przesuwała mi się: pokój szanownym zwłokom twoim. Ty 
stałeś się odwzorem Zbawiciela twego!

W miejscu gdzie zginął Marcjan Żeleński jego żona (fundator-
ka kapliczki Matki Bożej Łaskawej) postawiła krzyż z napisem: „Boże, 
odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Krzyż zachował się do dnia dzi-
siejszego i zobaczyć go możemy w parku przy pałacu.

Przypomnijmy, że Marcjan Żeleński był ojcem kompozytora Włady-
sława Żeleńskiego i dziadkiem literata Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

K. Kluska – Regionalne Koło Historyczne „Zadora”

„Babciu, dziadku, kocham Was!”

W sobotę 2 lutego, przedszkolaki oraz uczniowie z Grodkowic święto-
wały Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej 
Urzędu Gminy w Kłaju, gdzie przybyło mnóstwo gości. Przedszkola-
ki oraz uczniowie klas I-III dla swoich najukochańszych dziadków wysta-
wili Jasełka, uroczyście tym samym żegnając okres bożonarodzeniowy. 
Najmłodsze wnuczęta z dziecięcą szczerością wyjaśniły dlaczego i za co ko-
chają swoje babcie i dziadków. Z ust tych starszych zaś, popłynęły życze-
nia pełne miłości.

To sobotnie popołudnie upłynęło nam pod znakiem uśmiechu, dobroci, 
miłości, wdzięczności. Po przedstawieniu dzieci wręczyły dziadkom pre-
zenty - własnoręcznie wykonane mydełka i usiadły z Nimi do stołu, częstu-
jąc się pysznym ciastem i gorącą herbatą.  Za przygotowanie poczęstunku, 
przewiezienie ze szkoły wszelkich rekwizytów, ławek oraz uporządkowanie 
sali serdecznie dziękujemy zawsze chętnym do pomocy rodzicom. 

Karolina Golarz

Zakończenie akcji „Dokarmianie 
ptaków" przez uczniów z Grodkowic

Wraz ze wzrostem temperatury i pierwszymi podrygami długo wycze-
kiwanej wiosny kończymy akcję dokarmiania ptaków w naszej szkole. 
Przez całą zimę o ptasich przyjaciół dbała Wolontariuszka z kl. V-  Emilia.

Systematycznie monitorowała „ptasie stołówki" i w razie potrzeby uzupeł-
niała braki przysmakami. Emilia, dbając również o edukację najmłodszych 
kolegów i koleżanek przygotowała prelekcję dla klas I-III, na której przed-
stawiła zasady jakimi należy się kierować pomagając ptakom w zimie. 
Prezentacja bogata była w zdjęcia ptaków zimujących w Polsce oraz w in-
formacje dotyczące ich dokarmiania. Mamy nadzieję, że działania Wolon-
tariuszki przyczynią się do spojrzenia wrażliwym okiem na świat naszych 
ptasich przyjaciół w trudnym dla nich czasie.

Dziękujemy Emilko!

Katarzyna Mazur

Czwartacy z Grodkowic w kinie

W środę 13 marca, klasa 4 wybrała się do kina na film pt. "O psie, który 

wrócił do domu".

Była to piękna opowieść o suczce o imieniu Bella, która przebyła 400 mil, 

aby odnaleźć swego pana. Zanim udało jej się wrócić do domu, napotka-

ła wiele niezwykłych przygód. Ta pełna emocji, wzruszająca odyseja zakrę-

ciła łezkę w nie jednym oku. Oj... na długo zapamiętamy losy Belli.

Joanna Łysek, Karolina Pokrzywa

Oko w oko z egzotycznymi zwierzętami

Przedszkolaki z Brzezia miały okazję poznać kilka gatunków egzotycz-
nych zwierząt, a to wszystko za sprawą Pana Dawida Szlachty, który 
prowadzi sklep zoologiczny.

Przywiózł do przedszkola w Brzeziu kilka zwierząt  m.in. malutkiego żół-
wia chińskiego, kanarka, papugę, królika miniaturkę, malutka wiewiórkę, 
kraby (red apple), modliszkę gwinejską. Radości nie było końca. Dzieci były 
bardzo zainteresowane, tym bardziej, że każde zwierze mogli dotknąć lub 
nawet wziąć na ręce. Oprócz oglądania zwierząt dzieci dowiedziały się 
kilku informacji na temat każdego zwierzaka; gdzie żyją, co jedzą. Dzięku-
jemy bardzo Panu Dawidowi za fatygę i zapraszamy ponownie, bo lubimy 
ludzi z pasją.

Karolina Kukiełka 
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Bal Karnawałowy 
w Przedszkolu w Dąbrowie

18 lutego w przedszkolu w Dąbrowie odbył się bal karnawałowy. 

Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe po-

stacie. W salach przedszkolnych można było spotkać księżniczki, 

wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-

-Manów, Batmanów, postacie z Gwiezdnych Wojen.

Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu Pana 

Piko, który zachęcał wszystkich do tańca i zabaw. Na sali podczas 

pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie 

znikał z twarzy, mimo chwilowego zmęczenia. Po kilku chwilach 

wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca. Pan 

Piko zafascynował dzieci kolorowymi bańkami mydlanymi i pianą 

- ach ileż było radości, śmiechu i okrzyków zadowolenia. Kiedy czas 

zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięk-

nych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku.

Krystyna Dybczak

Dzień Kobiet w SP Grodkowice

Z okazji Dnia Kobiet w szkole odbyły się małe szkolne uroczysto-
ści. Każda klasa świętowała na swój sposób.

Samorząd Uczniowski również postanowił umilić to święto wszyst-
kim kobietom ze szkoły. Z tej okazji wszystkim Paniom wręczył 
własnoręcznie wykonane papierowe tulipany, a dla dziewczynek 
ze szkoły przygotował konkurs. Każda dziewczynka ubrana w tym 
dniu w spódniczkę lub sukienkę otrzymała od SU mały słodki upo-
minek. Warto było pięknie wyglądać dla tej chwili słodkości.

Opiekun SU: Anna Kokoszka, Joanna Łysek

Dzień Liczby Pi w Grodkowicach 
Najbardziej fascynująca liczba świata – Pi

Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma... swoje święto! 14 mar-
ca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest 
nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu 
daty 14 marca to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch 
miejsc po przecinku. W Szkole Podstawowej w Grodkowicach, 
święto to stało się doskonałą okazja, aby przypomnieć sobie 
kilka faktów o najsłynniejszej liczbie świata oraz pobawić się 
matematyką.

W programie było:
- film edukacyjny o liczbie Pi,
- empiryczne wyznaczanie wartości liczby Pi,
- ćwiczenia interaktywne,
- bicie rekordu rozwinięcia liczby Pi.

Tegorocznym rekordzistą okazał się Mateuszek Durbas z klasy 4, 
który podał aż 40 cyfr rozwinięcia dziesiętnego. Drugie miejsce 
zajęła Julka Klima z klasy 6 z wynikiem 22 cyfr, a tuż za nią był Bog-
dan Sztanderski z klasy 5 z wynikiem 21 cyfr. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni. Zapraszamy z rok.

Joanna Łysek

Kolejne zajęcia z gliny 
w Przedszkolu w Brzeziu

19 lutego mieliśmy okazję po raz kolejny gościć w naszym 
przedszkolu Panią Ule, która prowadzi w naszej placówce zaję-
cia z gliny.

Jak zwykle przyjechała do nas z głową pełną pomysłów. Naszą 
tematyką były Święta Wielkanocne. Maluchy dostały wcześniej 
przygotowane koszyczki, na których samodzielnie odbiły serwetkę, 
aby powstał wzór, a następnie ozdabiały swoje dzieła. Przyklejały 
trawę z gliny oraz kwiatka, próbowały uformować zajączka wiel-
kanocnego i ozdobić uchwyt koszyka. Pomysłom nie było końca. 
Starszaki natomiast wykonały koszyki, które były bardziej prze-
strzennymi pracami. Stworzyły gliniane jajka i baranka, który-
mi później wypełniły swój wielkanocny koszyczek. Zajęcia były 
bardzo udane, cieszymy się, że nasze przedszkolaki biorą regularnie 
udział w takim przedsięwzięciu.

Karolina Kukiełka
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Zabawa karnawałowa kl. 1-3 
w Grodkowicach

20 lutego uczniowie klas I-III bawili się na balu karnawałowym. 
Wspólna zabawa sprawiła wiele radości naszym wychowankom. 

W rolę wodzirejów wcielili się uczniowie klasy trzeciej opracowując 
ciekawe układy taneczne. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za przy-
gotowanie pięknych strojów karnawałowych.

Panie z klas 1-3

Przedszkolaki z Brzezia w świecie iluzji

Mieliśmy okazję ostatnio zabrać dzieci choć na chwilę do świa-
ta iluzji. Gościliśmy w naszym przedszkolu prawdziwego iluzjoni-
stę, który przygotował dla przedszkolaków wiele zaskakujących 
sztuczek np. magiczne supły.

Dzieci miały okazję nauczyć się żonglowania.  Przedszkolaki wyszły 
ze spotkania pod wielkim wrażeniem. Dla odważnych iluzjoni-
sta miał nagrodę w postaci balonów, z których wyczarował pie-
ski dla dziewczynek i miecze dla chłopców. 

Karolina Kukiełka

„W karnawale same bale…”

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykle wy-
czekiwany przez dzieci, dostarczający wielu przeżyć i radości. 
Tak też było w przedszkolu w Grodkowicach. Tego dnia już od 
rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych bajek, nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. Podczas balu dzieci mogły 
zaprezentować swój strój, wziąć udział w tańcach i zabawach, 
a także skosztować z okazji Tłustego Czwartku pysznych wy-
pieków w postaci pączków i faworków. Na koniec wybraliśmy 
króla i królową balu. Bawiliśmy się świetnie!

Dla starszych przedszkolaków milą niespodziankę przygotowały 

Emilka Turecka i Milenka Dąbrowska z V klasy. Smerfy wzięły udział 
w „miłosnych" konkurencjach tj. taniec w parach, poszukiwanie 
drugiej połówki serca, poznanie imion swoich wybranków, odszu-
kanie serduszka pluszowego w tajemniczym worku oraz wykonanie 
w parach serduszek.

Dziękujemy dziewczynkom za zaangażowanie i mile spędzony 
czas, a dzieciom i rodzicom dziękujemy za przygotowanie pięknych 
strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Anna Fortuna, Kinga Turecka

Warsztaty papiernicze

21 marca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjny-
mi w Grodkowicach odbyły się w warsztaty czerpania papieru. 
Podczas zajęć dzieci z klasy drugiej i trzeciej miały możliwość 
poznania: sposobów druku, rodzajów zapisu na różnorodnych 
materiałach, zasad produkcji papieru oraz historii druku. Naj-
większą radość uczestnikom sprawiło samodzielne wykonanie 
arkusza papieru czerpanego z osobistym inicjałem.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały tytuł Młodego Papiernika. 
Bardzo dziękujemy mamie uczennicy z klasy trzeciej oraz panu Ja-
rosławowi Świtniewskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie 
warsztatów.

Anna Papież – Nowak 
Aneta Kaczmarczyk – Dreczko
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Przedszkolaki z Brzezia na zabawie karnawałowo – walentynkowej

14 lutego odbyła się w Szkole w Brzeziu zabawa, w której brały 

udział maluchy i starszaki.

Przedszkolaki mogły przynieść swój ulubiony strój. Dzieci 

mogły potańczyć do wymyślonych przez uczniów choreogra-

fii i brać udział w zabawach zorganizowanych przez dziewczyn-

ki z Samorządu Uczniowskiego, a wszystkiemu towarzyszyły 

migające światełka oraz muzyka znana i lubiana przez wszystkie 

dzieci. Przedszkolaki na koniec zabawy dostały lizaki i balony, oczy-

wiście w kształcie serduszka. 

Karolina Kukiełka

Gminny Konkurs Recytatorski 

21 lutego na sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski. Brali w nim udział reprezentan-

ci szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjów z Sza-

rowa, Brzezia, Grodkowic, Kłaja i Targowiska. 

Konkurs rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Targowi-

sku, Władysława Kozień, która przywitała wszystkich uczestników. 

W skład komisji wchodziły nauczycielki z każdej ze szkół, 

panie: Monika Lewicka, Monika Wolak, Sabina Zaporowska, 

Beata Pagacz, Magdalena Wiercioch, Małgorzata Bolek 

oraz pani Aneta Strach, przedstawiciel Gminnej Biblioteki w Kła-

ju. Po przesłuchaniu uczniów, nastąpiły obrady, w wyniku których 

przyznano nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii klas I – III szkoły podstawowej: 

I miejsce - Emilia Tomasik (Kłaj)

II miejsce – Jakub Ślęczek (Kłaj)

III miejsce – Róża Marzec (Brzezie)

Wyróżnienie – Krzysztof Włodarczyk (Targowisko)

Wyróżnienie – Karolina Bartoszek (Szarów)

Wyróżnienie – Julia Strzebońska (Grodkowice)

W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Anna Tylka (Kłaj)

II miejsce – Bartosz Wenta (Targowisko)

III miejsce – Amelia Kwapień (Szarów)

III miejsce – Nadia Wojtaczka (Szarów )

Wyróżnienie – Anna Ścibiorek (Szarów)

W kategorii klas VII, VIII i III Gimnazjum: 

I miejsce – Zuzanna Bogdanowicz (Szarów) 

II miejsce – Milena Świętek (Targowisko) 

III miejsce – Rafał Iwański (Szarów)

III miejsce – Emilia Kołodziej (Kłaj)

Nagrody i dyplomy uczestnikom wręczał Dyrektor Gminne-

go Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, Pan Kazi-

mierz Sroka. Nagrody książkowe i dyplomy dofinansowane zostały 

ze środków Gminy Kłaj.

Laureaci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce, wezmą udział 

w powiatowym etapie 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-

skiego w Wieliczce.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję pięknych występów, 

wzorowego przygotowania. Słowa uznania należą się także nauczy-

cielom – opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. 

Dziękuję również pani Anecie Strach za zaangażowanie w działal-

ność popierającą literaturę. 

Wszystkim występującym życzę dalszych sukcesów!

Małgorzata Bolek

Warsztaty z pierwszej pomocy dla wolontariuszy z SP Grodkowice

12 lutego uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariusza pod czujnym okiem pracownika Służby Zdrowia uczyli się udzielać pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W ruch poszły bandaże, które posłużyły nam do nauki zabezpieczenia kontuzji kończyn górnych i dolnych 
oraz do opatrywania ran powstałych na wskutek wypadku.

Były to już kolejne warsztaty, na których Wolontariusze uczyli się reagować w sytuacjach nagłych wypadków.

Bardzo dziękujemy Pani Paulinie Chudeckiej za przeprowadzone szkolenie.

Katarzyna Mazur

16 17



SAMODZIELNOŚĆ  Marzec 2019

OŚWIATA
SAMODZIELNOŚĆ   Marzec 2019

OŚWIATA

Solidarni z osobami z zespołem 
Downa 2018-2019 SP Grodkowice

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. 
Data tych obchodów jest symboliczna. Przypada na 21. dzień 
trzeciego miesiąca w roku, ze względu na nazwę zaburzenia - 
trisomia 21, w którym trzeci chromosom w 21. parze chromoso-
mów powoduje występowanie tej wady genetycznej.

Ludzie na całym świecie zakładają w tym dniu kolorowe skarpet-
ki nie do pary, aby w ten sposób okazać swoją solidarność z oso-
bami z zespołem Downa. I my również dzisiaj swym zachowaniem 
wysłaliśmy sygnał, że akceptujemy odmienność osób z zespołem 
Downa.

J.Łysek, K.Mazur

Kolorowy Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień wiosny - kolorowo i odlotowo! Uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Grodkowicach przywitali wiosnę w kolorowy 
sposób. 

21 marca korytarze szkolne przepełnione były niebanalnie prze-
branymi uczniami w kolorach żółtych i zielonych. Do wspólnej 
zabawy zaprosił SU, a odzew uczniowski był godny podziwu. 
Wiosno - czekamy!

Opiekun SU: J.Łysek

„Tomcio Paluszek” w SP Grodkowice

13 marca wszystkie dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy „Tom-
cio Paluszek” przygotowany przez Teatr Kukiełkowy „Tomcio” 
z Nowego Sącza.

Przedszkolaki poznały przygodę najmłodszego i najmniejsze-
go syna drwala, uważanego za niezdarę, który swoim sprytem 
uratował życie własne, jak i rodzeństwa. Dzieciom bardzo spodo-
bało się przedstawienie, barwne postacie jak i piękna muzyka, 
która rozbrzmiewała w sali. W grupie Smerfów spektakl złożył się 
akurat z tematyką realizowaną podczas zajęć, przedstawienie za-
tem było doskonałym uzupełnieniem tematu.

Anna Fortuna

W poszukiwaniu wiosny  

Nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiej daty, jaką jest 
dwudziesty pierwszy marca, gdyż jest to pierwszy dzień wiosny. 
Przedszkolaki z Brzezia postanowiły nietypowo uczcić ten dzień. 
Zadaniem dzieci było ozdobić Panią Wiosnę, która wcześniej zo-
stała namalowana białą kredą przez Panią Małgorzatę Woźniak.

Kiedy tylko przedszkolaki dostały kolorową kredę do ręki okaza-
ło się, że są bardzo kreatywni. Pomysłów było wiele, jednak górą 
były kwiaty i motyle. W związku z tym, że kalendarzowa wiosna już 
się rozpoczęła maluchy wyruszyły szukać pierwszych śladów wio-
sny w przyrodzie i udało się. Znaleźliśmy bazie na wierzbie, pącz-
ki na drzewach. Maluchy z przedszkola w Brzeziu mają zaszczyt 
i przyjemność ogłosić, że oznaki wiosny zostały znalezione i wiosnę 
czas zacząć. 

Karolina Kukiełka

Wiosenny Marsz Przedszkolaków

21 marca w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju obchodziliśmy 
Pierwszy Dzień Wiosny.

Na zajęciach wspólnie wykonaliśmy naszą grupowa Marzannę – 
symbol zimy. Następnie wesołym, barwnym korowodem wraz z in-
nymi grupami przeszliśmy okolicznymi ulicami, by powitać WIOSNĘ.

Aby tradycji stało się zadość przedszkolaki pożegnały zimę 
i wraz z „Marzanną” śpiewem powitały wiosnę.

Anna Wiśniewska

Poczta Walentynkowa w Grodkowicach

Jak co roku, z okazji Walentynek ruszyła Poczta Walentynkowa! 

Kartki Walentynkowe można było wrzucać od 13 lutego do spe-

cjalnej skrzynki, która znajdowała się na korytarzu szkolnym, 

obok sklepiku. Kartki, liściki i walentynkowe słodkości zostały 

doręczone adresatom w dniu Św. Walentego przez Walentynko-

wych Listonoszy z Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun SU: Joanna Łysek
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Szachiści ze szkół Gminy Kłaj najlepsi!

W piątek, 8 marca w Domu Pełnym Kultury w Staniątkach odbył się 
pierwszy z czterech turniejów Powiatowej Ligi Szkolnej. W zawodach 
wzięło udział łącznie ok. 140 uczniów z Gminy Niepołomice, Wielicz-
ka i Kłaj.

Gmina Kłaj zameldowała się z 27 zawodnikami, a wyniki były bar-
dzo zadowalające!

Pierwsze miejsce w grupie A (2010 i młodsi) wywalczył z kompletem 
zwycięstw Filip Wajda (SP Kłaj)! Filip zagrał fenomenalne zawody i sam dłu-
go nie mógł uwierzyć w to co się stało. Tuż za podium uplasowali się Mikołaj 
Fraś (SP Kłaj) i Oliwier Dziedzic (SP Szarów), którzy ponieśli tylko po jednej 
porażce. Warto dodać, że w pierwszej „dziesiątce” tej grupy znalazło się, aż 
pięciu naszych zawodników!

W grupie B (ur. 2006 i młodsi) także z kompletem 6 pkt. wygrał Dawid 
Klejdysz (SP Kłaj)! Dawid po raz kolejny pokazał, że ciężka praca popłaca, 
a udziały w turniejach zapewniają cenne doświadczenie, które dziś zaowo-
cowało! W pierwszej dziesiątce tej grupy znalazł się jeszcze Maciej Palich 
(SP Kłaj), który uzyskał 4 pkt.

Pierwsze miejsce wśród dziewczynek zdobyła Dorota Jankowicz (SP Sza-
rów), która uzyskała 4.5 pkt! Dorotka nie pierwszy raz staje na turniejowym 
podium, ale dzisiejsze zawody są zdecydowanie jej najlepszym występem! 
Wyróżnienie w kategorii dziewcząt otrzymały jeszcze nasze dwie zawod-
niczki: Zuzanna Turecka (SP Szarów) i Zuzanna Kmak (SP Szarów).

Pozostali reprezentanci Gminy Kłaj, także zagrali udane zawody. Dla jed-
nych był to pierwszy turniej szachowy, a dla innych kolejne zdobyte do-
świadczenie. Każdy z naszych zawodników wrócił do domu z punktami!

„Szachownica”

Szachownica na Mistrzostwach 
Krakowskiego Klubu Szachistów! 

Po bardzo dobrym występie w Powiatowej Szkolnej Lidze Szachowej 
w Staniątkach, już następnego dnia zawodnicy Szachownicy wybra-
li się na XVI Otwarte Mistrzostwa Krakowskiego Klubu Szachistów. 
W Turnieju wzięło udział blisko 300 zawodników, a o randze tego wyda-
rzenia świadczy fakt, że do Krakowa przyjechali zawodnicy m.in. z Wro-
cławia, Chorzowa, Chrzanowa, Gliwic czy Częstochowy. Pod czujnym 
okiem instruktorów Pawła Mrozińskiego i Zbigniewa Gądora, Szachow-

nicę reprezentowało 18 zawodników, którzy po raz kolejny pokazali się 
z bardzo dobrej strony!

Wszyscy zawodnicy wystartowali w trzech kategoriach wiekowych, na dy-
stansie 7 rund, tempem 30 min na zawodnika z możliwością uzyskania ka-
tegorii szachowych lub ich podniesienia.

W Grupie U08 (ur. 2011 i młodsi) najwyżej uplasował się Szymon Gądor, 
który zdobył 5 pkt. odnosząc tylko jedną porażkę i dwa razy remisując 
swoje partie, co dało mu ostatecznie bardzo wysokie 6. miejsce! Nieda-
leko za nim, bo na 10. pozycji znalazł się Fabian Szewczyk, notując pięć 
zwycięstw, ponosząc przy tym dwie porażki. Warto zaznaczyć, że Fabian 
na tych zawodach uzyskał swoją upragnioną normę na IV kat. szachową!

W Grupie U10 (ur. 2009 i młodsi) najlepszy z Szachownicy okazał się Szymon 
Norek uzyskując 4 pkt. i zajmując ostatecznie 22 miejsce. Dla Szymona był 
to pierwszy turniej szachowy. Zaprezentował się w nim bardzo solidnie. 
Dowodem na jego dobry występ jest fakt, że wykonał normę na IV kat. 
szachową!

W Grupie U12 (ur. 2007 i młodsi) bardzo wysokie 5. miejsce zajmuje Dawid 
Klejdysz, który pokazuje po raz kolejny swoje bardzo dobre przygotowanie. 
Dawid uzyskał 4.5 pkt. tracąc 1 pkt. do turniejowego podium. Na wysokim 
miejscu znalazł się także Bartłomiej Wajda, który wygrał trzy partie, wyko-
nując tym samym normę na V kat. szachową!

Warto również odnotować wszystkie wykonane normy na kategorie sza-
chowe przez zawodników Szachownicy:

- Fabian Szewczyk z V kat. na IV kat.
- Filip Wajda z V kat. na IV kat.
- Szymon Norek IV kat.
- Igor Gądor V kat. 
- Szymon Trzaskalski V kat. 
- Bartłomiej Wajda V kat.

Serdeczne podziękowania dla osób wspierających wszystkich zawodni-
ków Szachownicy, a w szczególności dla:

- Jacek Gądor, Firma JG.BYGG,
- Daniel Szewczyk, Firma KlimaSystem,
- Radosław Turecki,
- Anna Zawisza-Gądor.

„Szachownica”


