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Organizacje pozarządowe. 
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są 

organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona 
na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się 
jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz 
sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest 
zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie 
pokrywają. Do organizacji pozarządowych zaliczamy: - stowarzyszenia, 
w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń 
 - fundacje - kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe - organizacje 
działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony 
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek 
Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety 
budowy dróg, wodociągów) - stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego - spółdzielnie socjalne - spółki działające nie dla zysku  
- partie polityczne - związki zawodowe - samorządy zawodowe  
- federacje i konfederacje pracodawców - izby gospodarcze - izby 
rzemieślnicze  
- organizacje kościelne - związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń 
wiejskich - grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe. Do roli organizacji pozarządowych można zaliczyć: 
budowę kapitału społecznego przez tworzenie sieci powiązań 
międzyludzkich, mobilizacja grup społecznych i jednostek do większej 
aktywności obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy 
religijnej. Oprócz wspomnianych, ważną rolą omawianych instytucji jest 
dostawa usług, nieopłacalnych z punktu widzenia sektora prywatnego 
oraz takich, których nie jest w stanie, z racji braku odpowiednich 
narzędzi, dostarczyć państwo. Zadaniem takich grup jest między innymi 
zapewnienie dóbr i usług w dążeniu do poprawy warunków 
ekologicznych, opieki zdrowotnej, kulturalnej, sportowej oraz 
przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i obywatela. Organizacje 
pozarządowe to przejaw samoorganizowania się społeczności. Wnoszą 
one nowe wartości, niezwykle korzystne z punktu widzenia wymogów 
stawianych rozwiązaniom stosowanym w strefach będących domeną 
lokalnej polityki społecznej. Coraz większe znaczenie w realizacji zadań 
na rzecz różnych grup społecznych odgrywają w szczególności 
stowarzyszenia i fundacje. Nie nastawiając się na osiąganie zysku 
wypełniają lukę w dostarczaniu obywatelom usług w tych sferach, które 
nie są wykonywane – lub są wykonywane w sposób niewystarczający  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapita%C5%82
https://mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_spo%C5%82eczna


– przez sektor publiczny czy prywatny. Dotyczy to w szczególności 
działań z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, upowszechniania 
kultury i sportu, pomocy społecznej, edukacji i oświaty. 
Organizacje pozarządowe ze względu na swoją bogatą wiedzę o 
potrzebach i problemach swoich członków oraz praktycznym 
doświadczeniom wynikającym z codziennych kontaktów, są bardzo 
ważnymi partnerami władz samorządowych i rządowych w kreowaniu 
i realizowaniu polityki w zaspakajaniu potrzeb na rzecz różnych grup 
społecznych: 

- zaspokajają indywidualne pragnienia wśród ludzi o podobnych 
zainteresowaniach, poglądach czy upodobaniach 

- umożliwiają ludziom realizację potrzeb wyższego rzędu, tj. potrzeb 
samorealizacji i samokształcenia 

- pozwalają na wyrażenie własnych zamiłowań, przeżyć i dopełnienie 
codziennej egzystencji 

- realizują funkcję pomocową polegającą na wspomaganiu w chorobie 
czy niepełnosprawności, wymianie doświadczeń i wsparciu psychicznym 

- pełnią funkcję integracyjną w organizacji, co przejawia się w ich 
udziale w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i 
społeczności lokalnych, a także całych narodów 

- promują  działania na rzecz rozbudzenia postaw prospołecznych, 
aktywizacji społecznej, począwszy od inspirowania do dbałość  
o najbliższe otoczenie, po dostrzeganie potrzeb ogólnych: swojego 
osiedla, miasta, gminy,  pracę na ich rzecz oraz niesienie pomocy ludziom 
chorym, samotnym i niepełnosprawnym  

-  są kluczowym i niezbędnym uzupełnieniem działalności państwa 

- poszerzając bazę świadczenia usług społecznych, organizacje 
pozarządowe dają ludziom możliwość wyboru, a oferując coraz bardziej 
specjalistyczne formy pomocy otwierają się na autentyczne potrzeby 
odbiorców 

 
- ich działalność związana jest z jednym z ważniejszych celów 
działalności organizacji pozarządowych, czyli obroną podstawowych 
wartości społeczeństwa demokratycznego: wolności, pluralizmu, 
poszanowania interesów wszystkich grup społecznych i wspólnego 
dobra 

 



Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi 
dotyczyła w szczególności zadań własnych gminy 

obejmujących następujące obszary: 
  

 1: kultura 

2: kultura fizyczna i sport 

3: pomoc społeczna 

 

 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 
prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.(Dz.U. Z 2010. Nr 234, poz. 
1536 z póżn.zm.) oraz Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 
29 listopada 2018r w sprawie: Przyjęcia programu współpracy 
Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 roku. 
 

Zlecanie zadań publicznych miało formę wsparcia, czyli 
dofinansowania jego realizacji. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj 

Nr 0050.20.2019 z dnia 23.01.2019 r na wsparcie w realizacji zadań 
przeznaczono: 

 280000zł  

(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 na rzecz ; 

 

1. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr  
i dziedzictwa narodowego 

– 100000zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 

 

2.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– 150000zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100) 

 

3. Pomoc społeczna 

- 30000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

 

Razem: 280000zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) 



 

Po przeanalizowaniu ofert złożonych w terminie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 
pomocy społecznej - realizacja zadań publicznych zlecona 
została następującym podmiotom: 
 
 
 
 

UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja  
„Aktywni, świadomi, konsekwentni na rzecz kultury” 

Dotacja: 6000 zł 
 

Powyższe zadanie to atrakcyjna oferta promująca aktywizację kulturalną     
mieszkańców Gminy Kłaj, głównie w wieku senioralnym. Zrealizowane 
zostały   dwie wyprawy kulturalne, które umożliwiły poznanie wspaniałych  
i atrakcyjnych zabytków, muzeów, legend, historii i tradycji. Szczegółowo 
zaplanowany plan działań, począwszy od promocji został wykonany w 
ramach trzech poddziałań: 
- Jura Krakowsko- Częstochowska- uczestnicy poznali Zamek Bobolice, 
Pustynię Siedlecką, Pałac Raczyńskich i Dworek Krasińskich w Złotym 
Potoku, Staw Irydian, Park Miniatur, Diabelskie Mosty, Górę Zborów, 
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniawie oraz Pustelnię Ducha 
w Czatachowie 
- Pogórze Ciężkowickie- uczestnicy poznali Skamieniałe Miasto, Wodospad 
Czarownic, cmentarz wojenny, Rynek z Ratuszem, Dworek i Muzeum  
J. Pandereckiego w Kąśnej Dolnej 
- spotkanie integracyjne – uczestnicy mogli pogłębiać przyjaźnie przy 
wspólnym stole, dyskutować i tworzyć historię poprzez dokumentację 
fotograficzną upamiętniającą wydarzenie. 

 
 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
„ Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kłaj” 

Dotacja: 3800 zł 
 

Od połowy marca 2019 roku członkowie Regionalnego Koła Historycznego  
„Zadora” przystąpili do realizacji zadania pt. „Wędrówki dalekie i bliskie. 
Dziedzictwo kulturowe Gminy Kłaj”. Pierwszym działaniem był cykl pięciu 
prelekcji poświęcony nawiązaniu do tradycji wojskowych, Drużyn 
Strzeleckich i Bartoszowych z Kłaja oraz działalność policji w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, prelekcja pt. „Historia w policyjnym 
mundurze” i sylwetka Franciszka Niechwieja z Szarowa. Podczas kolejnego 
wykładu uczestnicy w prelekcji archeologicznej pt. „Kim byłeś człowieku” 



poznali systemy dawnych wierzeń, rodzaje pochówków i zwyczaje ludzi 
sprzed tysięcy lat. Kolejny wykład poświęcony był dziedzictwu 
materialnemu. 

 
3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

„Kochamy taniec” 
Dotacja: 2000 zł 

 
Taniec to spektakl emocji. To nieodłączny element kultury, jeden  
z najstarszych form rozrywkowych działalności człowieka. To forma 
fizycznego i duchowego odreagowywania ale to także okazja do budowania 
kontaktów interpersonalnych, zabawy i terapii. Dzieci z Gminy Kłaj mogły 
po raz kolejny zaprezentować się szerokiej publiczności przy profesjonalnej 
oprawie tanecznego widowiska. Prezentując różne taneczne style np. Hip 
Hop, Jazz Funk, Commercial Dance, które organizuje Akademia Ruchu, 
mogli przybliżyć odbiorcą, jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka 
odgrywa muzyka i taniec. Celem projektu było popularyzowanie tej 
wyjątkowej formy aktywności, która oprócz wspaniałych wrażeń sprawia,  
iż dostrzegamy, że poczucie własnej wartości nie ma granic. Wciąż i wciąż 
możemy rozwijać swoje pasje i doskonalić to, co już umiemy. Nic łatwo nie 
przychodzi a oglądanie takiego fantastycznego widowiska jeszcze bardziej 
uświadamia widzów o ogromie pracy jaką młodzi artyści włożyli w 
przygotowanie i zaprezentowanie się na scenie. Gratulacje! 
 
 

 
4. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

„Śladami Wielkich Polaków – Franciszek Mączyński” 
Dotacja: 2045 zł 

 
Wędrówki śladami Wielkich Polaków mają na celu bliższe poznanie 
życiorysu ludzi, którzy mieli wielki wpływ na historię zarówno naszego kraju 
jak i na rozwój naszych okolicznych miejscowości. W roku 2019 grupa ludzi  
z naszej gminy uczestniczyła w wyjeździe do Zakopanego aby zwiedzić 
Muzeum Tatrzańskie, zaprojektowane przez Franciszka Mączyńskiego.  
Ten właśnie architekt zaprojektował również dobrze nam zanany kościół  
w Brzeziu oraz wiele innych obiektów sakralnych i kulturalnych w Polsce. 
Dodatkowo w muzeum z wielkim entuzjazmem obejrzano wystawę 
historyczną, etnograficzną, przyrodniczą przedstawiającą historię regionu 
Tatr i Podhala. Wyjazd ten dał mieszkańcom Gruszek, Podlasia i Brzezia 
możliwość otwarcia się na sztukę a połączenie przyjemnego z pożytecznym  
z pewnością dało wszystkim uczestnikom odrobinę radości i odpoczynku  
od codziennych spraw. 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
„Kochamy muzykę” 

Dotacja: 4300 zł 
 

Festiwal „Kochamy muzykę” jest kolejną edycją Gminnego Festiwalu 
Artystycznego”.  Stworzenie takiego konkursu pozwala uzdolnionym 
dzieciom zaprezentować swoje umiejętności wokalne, muzyczne, 
instrumentalne na scenie, przed prawdziwą publicznością. To spotkanie 
odbywa się w celu promowania muzycznych talentów a jednocześnie  
to możliwość doświadczenia przez młodych artystów wszelkich wrażeń 
związanych z prezentacją własnej pracy. To szansa na pokazanie swoich 
predyspozycji, odwagi, mocnych punktów. To szansa na walkę ze strachem, 
stresem, obawą przed tłumem. To szansa na zdrową rywalizację, która 
zawsze jest motywująca i zachęcająca do jeszcze bardziej wytężonej pracy. 
Zorganizowanie tegorocznego festiwalu wymagało przygotowania konkursu 
w dwóch etapach i w kilku kategoriach wiekowych. Oceny talentów 
dokonywało doświadczone jury, które z wielkim trudem wyłoniło i wyróżniło 
poszczególne osoby. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody,  
co powinno być zachętą do udziału w kolejnych edycjach. Wspólne obcowanie  
z muzyką było doskonałą okazją do wzmocnienia udziału rodzica w życiu 
dziecka, do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Wszystkim 
zaangażowanym w to wydarzenie serdecznie gratulujemy i prosimy o bis. 

 
 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
„Festiwal piernika” 

Dotacja: 1045 zł 
 

Ludzie wszystkich minionych epok pragnęli podkreślić wyjątkowość 
świątecznego czasu dokładając coraz to nowe elementy kształtujące nowe 
tradycje. Poprzez realizację tego projektu organizatorzy pragnęli 
przypomnieć piękne tradycje Bożonarodzeniowe naszego regionu, nasze 
zwyczaje jako pozostałości z różnych epok, ich pochodzenie i znaczenie. 
Chcieli pokazać dzieciom i młodzieży jak dziś można kultywować dawne 
tradycje w sposób atrakcyjny, jak można wpleść je w nasze życie aby były  
już nie tylko przeszłością ale i częścią naszej przyszłości. SRGK dostrzegło 
potrzebę przypomnienia zwyczajów związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia i organizując te spotkania stali się wspaniałymi nauczycielami 
historii i tradycji lokalnej dla naszych dzieci, które znają świat już tylko  
w wersji „smart”. Licząc na to, że może niektórzy z zaskoczeniem odkryją,  
że łosoś norweski nie jest typową rybą na wigilijny stół, podpisali się 
jednocześnie pod słowami dziewiętnastowiecznego etnografa Zygmunta 
Glovera „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek”. Uczestnictwo 
i celebrowanie rytuałów z dawnych lat to najlepszy sposób na obycie się  
z historią w domostwach przodków. Dziękujemy za realizacje tego pomysłu  
a za duży wysiłek należą się szczególne podziękowania  dla Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gruszkach. 

 
 

 
 



7. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
„Tradycje w kulturze ludowej” 

Dotacja: 665 zł 
 
Przy wspólnym stole spotkali się mieszkańcy Gruszek i innych miejscowości 
by kultywować piękną i barwną tradycję ludową związana ze Świętami 
Wielkanocnymi. Dzieci i młodzież w czasie praktycznych zajęć z dekorowania 
ciast mogli poznać zwyczaje swych dziadków a nawet pradziadków  
i porównywać je z obecnie funkcjonującymi trendami. Słodkie spotkanie 
zakończone zostało degustacją wypiekanych wspólnie ciast co jeszcze 
bardziej zachęciło wszystkich do wspólnego spędzania czasu pielęgnując 
jednocześnie tradycję. 
 
 

 
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

„Piknik historyczny – Łysokanie 2019” 
Dotacja: 3000 zł 

 
Piknik w Łysokaniach – to impreza  kulturalno – rozrywkowa ze 
szczególnym uwzględnieniem historii Wojska Polskiego w różnych okresach 
historycznych. W ramach tego spotkania promowano postawy obywatelskie 
i patriotyczne poprzez udział grup rekonstrukcji historycznej oraz ciekawe 
zagospodarowanie czasu mieszkańcom. Prowadzenie zabaw połączonych  
z edukacją przyczyniło się do trwałego zakorzenienia wiedzy i postaw 
obywatelskich wśród uczestników. Organizatorzy zadbali o materiały 
promocyjne imprezę, zaplecze logistyczne, ekspozycje historyczne itd. 
Punktem kulminacyjnym było otwarcie wyremontowanego Domu Kultury  
w Łysokaniach. Obiekt ten jest przystosowany do wszelkiego rodzaju spotkań  
i stoi otworem przed mieszkańcami, którzy w pełni mogą korzystać z jego 
walorów. 

 
9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

„Gminny Chór „Gaudium” wizytówką Gminy Kłaj” 
Dotacja: 21880 zł 

 
Wzbogacenie wielu wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie 
Gminy Kłaj to zasługa gminnego Chóru „ Gaudium”, który profesjonalnym 
doborem repertuaru i doskonałą oprawą muzyczno – wokalną zachęcał do 
zabawy, śpiewania i uczestnictwa w licznych, lokalnych imprezach. W 
ramach projektu chór koncertował w różnych miejscowościach promując 
swoją działalność ale i całą naszą gminę. Koncerty bardzo wzbogacały 
edukację muzyczną słuchaczy, często przywoływały wspomnienia a  przede 
wszystkim były literackim wyrazem uczuć i przeżyć które każdemu z nas 
towarzyszą.  
Ta formacja artystyczna stworzyła mieszkańcom możliwość uczestnictwa  
w Przeglądach Pieśni  Patriotycznych, Koncertach Kolęd, Koncercie z Okazji 
80-tej Rocznicy II Wojny Światowej, Koncercie na „ Pikniku u Wójta”, 
Koncercie z Okazji Święta Parafii Kłaj, Koncercie Jubileuszowym Chóru  
czy Koncercie Pieśni Wielkanocnych. W ramach prób, pod kierunkiem pani 
dyrygentki, realizowane były następujące działania: 



- rozwijanie umiejętności poprawnego śpiewu, właściwa intonacja, emisja 
głosu, dykcja 
- kształtowanie poczucia rytmu 
- nauka śpiewu ze słuchu i nut 
Działalność chóru to powód do dumy jego członków. 
Składamy serdeczne podziękowania za realizowanie szlachetnej misji 
mecenatu kultury. 
 

 
10.  Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 
„Dożynki gminne – „Dni Dąbrowy” 

Dotacja: 4000 zł 
 

Wydarzenie tradycyjnie nazywane Dożynkami, to kontynuacja święta pn: 
Dzień Ziemniaka, które było corocznie obchodzone przez mieszkańców 
Dąbrowy i sąsiednich miejscowości w ramach zakończenia zbioru plonów 
oraz pożegnanie lata. To doskonała okazja aby podzielić się z mieszkańcami 
oraz włodarzami gminy swoimi doświadczeniami, potrawami, zwyczajami 
ale także dobry czas by odpocząć po ciężkiej pracy przy zbiorach. W planie 
dożynek przewidziano dwudniowy festyn z muzyką lokalną i taneczną, 
kiermasz potraw regionalnych przygotowanych z darów ziemi i zbiorów, 
konkurs wieńców dożynkowych oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
Wszystkie zamierzone cele udało się organizatorom perfekcyjnie 
przygotować i tym samym zareklamować i wypromować żywność lokalną, 
domowe wyroby oraz potrawy. Stoiska i stragany uginały się od zebranych 
owoców i warzyw. Całość uświetnił pokaz historyczny produkcji i 
przechowywania żywności sprzed 100 lat. Bogaty program, piękna pogoda  
i wakacyjny weekend sprawiły , że na Dni Dąbrowy przyszły tłumy ludzi  
w różnym wieku by wspólnie bawić się i uczyć. Wszystkim którzy włożyli 
serce w przygotowanie tej imprezy serdecznie dziękujemy i prosimy,  
by w dalszym ciągu kontynuować tę piękną tradycję. 

 
 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 
„Rodzinne Święto Brzezia- 100 lat istnienia OSP” 

Dotacja: 6000 zł 
 
Trzydziestu dziewięciu członków OSP w Brzeziu od kilku lat jest 
zaangażowanych w organizację Rodzinnego Święta Brzezia. Z roku na rok 
zdobywają coraz większe doświadczenie ale i rok po roku angażują się coraz 
bardziej by móc profesjonalnie przygotować wydarzenie cieszące się tak 
ogromna popularnością, skupiające rzesze ludzi o szerokim wachlarzu 
zainteresowań. W roku 2019, dzięki połączeniu wydarzenia z obchodami 
Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu, mieszkańcy oraz 
przybyli goście mogli zapoznać się z rysem historycznym jednostki. Ważnym 
aspektem o którym należy wspomnieć jest nabycie przez OSP nowego 
samochodu strażackiego Renault Master GLBM 568 zakupionego przez 
Gminę Kłaj przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Dostojni 
goście, zespoły muzyczne, organizatorzy a przede wszystkim mieszkańcy 
stworzyli wyjątkową aurę, która sprawiła, że wszyscy z należytą powagą 
świętowali i hołubili pracę jednostki OSP ale też świetnie się bawili. 



12. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 
„Piknik Rodzinny” 

Dotacja: 3000 zł 
 

Promocji aktywności kulturalnej, integrującej społeczność podjęli się 
członkowie OSP w miejscowości Łężkowice. W ramach cyklicznej imprezy 
odbywały się turnieje piłki nożnej oraz siatkowej o Puchar Prezesa oraz 
Komendanta OSP. Piknik rodzinny to również liczne konkursy malarskie, 
recytatorskie, sprawnościowe oraz pokazy i prezentacja talentów 
muzycznych i instrumentalnych. W trakcie Pikniku realizowany był również 
pokaz sprawności i działania prozdrowotne jednostki OSP  oraz propozycje 
fantastycznych zabaw strażackich. Obecność DJ zachęcała całe rodziny  
do wspólnej zabawy, śpiewu i tańca. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie 
oferty kulturalnej dla rodzin z małymi dziećmi, stworzenie możliwości 
aktywnego udziału w warsztatach rodzinnych, wzmocnienie relacji rodzice-
dzieci. Udało się! Zapraszamy ponownie. 
 
 

 
13.  Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 

„XXI Dni Szarowa” 
Dotacja: 4000 zł 

 
 

Przedmiotem działalności pożytku publicznego OSP w Szarowie 
jest min. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, udział w akcjach 
ratowniczych w czasie zagrożeń życia, klęski i pożarów. OSP w Szarowie 
angażuje się również  na rzecz mieszkańców w wielu innych kwestiach. 
Przykładem mogą być kultywowane od wielu lat festyny plenerowe w celu 
prezentacji dorobku kulturalnego, lokalnych stowarzyszeń i grup działania. 
W 2019 roku odbyły się XXI Dni Szarowa i wraz z zabawową formą 
edukacyjną wszyscy mieszkańcy Gminy mogli zaprezentować lokalne 
rękodzieła, historyczne eksponaty, lokalne wyroby i kolekcje. 
Zaproponowano również różnego rodzaju pokazy i zawody oraz występy 
artystyczne. Wielką atrakcją była parada starych motocykli, grupa 
szczudlarzy, pokazy karate, ściana wspinaczkowa, czy strzelnica „ paintball”. 
Jak przystało na Ochotnicza Straż Pożarną nie obyło się bez konkurencji  
strażackich czy też warsztatów z udzielania pierwszej pomocy. Zaproszenie 
na imprezę przyjęli też i zaprezentowali swoje umiejętności młodzi artyści  
ze szkół i przedszkoli naszej gminy. Społeczność lokalna w licznym gronie 
korzysta z takiej możliwości integracji i wielu z wielką nadzieją czeka na 
kolejny termin „ Dni Szarowa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



14.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dziecka” 

„Inwałd. Plener artystyczno – integracyjny na łonie natury dla 
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłaj”. 

Dotacja: 5300 zł 
 

W dniu 25 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” 
zorganizowało wycieczkę do Inwałdu dla grupy 45 osób niepełnosprawnych 
– dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłaj. W ciągu jednego dnia tak liczna 
grupa stanęła pod Wieżą Eiffla, na Placu św Piotra, pod Bramą 
Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac 
św Marka czy koło Muru Chińskiego. Kolejną atrakcją był Gród 
Średniowieczny, Zbrojownia, Sala Tortur czy Park Ruchomych Smoków. 
Grupa przeniosła się w świat niewiast tkających, garncarzy lepiących 
naczynia, kowali i powroźników. Nie mniej wrażeń dostarczyły zabawy  
w średniowiecznym stylu np. strzelanie z łuku czy karuzela z beczułki. Całe 
przedsięwzięcie to dobry krok w stronę zmiany stereotypu dotyczącego osób 
niepełnosprawnych. Młodzi ludzie swoje emocje związane z wyjazdem  
i spotkaniem różnych ludzi mogli wyrazić poprzez formy plastyczne  
i fotograficzne, które prezentowane były na wystawie poplenerowej  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. W ten sposób pobudzono 
ambicje twórców i dowartościowano ich możliwości. Nie ma lepszej 
alternatywy rozwoju dla młodego człowieka niż akceptacja samego siebie, 
poczucie bezpieczeństwa, bycie rozumianym i docenianym. Cel projektu był 
szczytny za co serdecznie dziękujemy organizatorom i opiekunom i życzymy 
kolejnych wspaniałych przedsięwzięć. 

 
 

15.  Stowarzyszenie „ Świat Przyjaciół” 
„Kultura i tradycja łączy pokolenia” 

Dotacja: 1000 zł 
 

Zadanie skierowane było do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 
Kłaj, dla wszystkich którzy wyrazili chęć uczestniczenia w warsztatach 
rękodzielniczych by docelowo tworzyć ozdoby i dekoracje domów i mieszkań. 
Na zajęciach wdrażano i pogłębiano wiedzę teoretyczną i praktyczną 
dotyczącą techniki decoupage, szydełkowania czy origami. Udział w 
warsztatach to jednocześnie spotkanie przy wspólnym stole, rozmowy, 
motywacja do kreatywnego myślenia i nabywania umiejętności 
manualnych. To spotkanie różnych pokoleń, wspominanie tradycji  
i dawnych zwyczajów oraz wspaniały sposób na zainteresowanie się 
własnoręcznie robionymi ozdobami, które są niepowtarzalną wartością. W 
wesołej, swobodnej atmosferze, bez mediów i rutyny zebrane grono 
wykonywało cudowne dekoracje i niepowtarzalne, misternie wykonane 
ozdoby, które mogą zdobić nasze domy. Te arcydzieła to również doskonały, 
nietuzinkowy  pomysł na podarunek dla bliskiej osoby, wyrażający więcej niż 
gotowy produkt z półki sklepowej. Organizatorom dziękujemy za 
przygotowanie niezbędnych materiałów, koronek, sznureczków, drucików, 
wstążeczek a także za słodkie przysmaki i przekąski które dodawały energii 
do działania. 

 



 
16.  Uczniowski Klub Sportowy ”Smyk” 

„Gminne Święto Niepodległości” 
Dotacja:1500 zł 

 
Święto Niepodległości wypada w listopadzie na pamiątkę wydarzeń sprzed 
101 lat i kojarzy się z przemówieniami, składaniem kwiatów, przemarszami 
grup rekonstrukcji historycznej, defiladami. W naszej gminie UKS „ Smyk” 
również w bardzo dostojny sposób przygotował obchody uświetniające to 
wyjątkowe święto. Msza św. w intencji ojczyzny, występ artystyczny dzieci  
ze szkoły w Brzeziu, przemówienie Pana Wójta Gminy Kłaj, złożenie kwiatów  
i zapalenie zniczy pod pomnikiem J. Piłsudskiego sprawiły, że wspomnienia 
sprzed lat stały się żywym duchem. Święto to od wielu lat integruje 
społeczność lokalną i nie pozwala na zatracenie w pamięci historii naszej 
ojczyzny, która po 123 latach zaborów odzyskała wolność i niepodległość. 

 
 

17.  Uczniowski Klub Sportowy „ Sprinter” 
„Sztafeta Pokoju” 
Dotacja: 2600 zł 

 
„Sztafeta Pokoju” – to patriotyczne spotkanie, jedno z ważniejszych 
uroczystości w gminnym kalendarzu obchodów ‘ września 1939’. Tradycyjnie 
cała uroczystość rozpoczyna się biegiem uczniów na 7 kilometrowej trasie  
od jednostki wojskowej do grobów na Osikówce. W ten sposób młodzież  
i coraz liczniejsze rzesze uczestników, mieszkańcy i zaproszeni goście  
np. Włodarze Gminy czy Kampania 5 Pułku Strzelców Podhalańskich  
z Przemyśla może uczcić obrońców naszej ojczyzny, którzy na tym terenie 
przelewali swą krew w walkach z wrogiem. Po biegach wszyscy w skupieniu 
uczestniczyli w akademii przygotowanej przez kadrę nauczycieli ze szkoły  
w Kłaju. Podsumowaniem tych przeżyć była celebrowana Msza św w intencji 
poległych za wolność ojczyzny. Na zakończenie, po krótkiej lekcji o historii 
grobów na Osikówce wszyscy zasłużyli na poczęstunek „ wojskową 
grochówką”. 
Może z roku na rok ubywa gości weteranów ale przybywa młodszych, którzy 
wiedzą, że ojczyzna to dobro najwyższe i mają świadomość, że to na nich 
spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którzy za nią zginęli. 

 
 

18.  Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” 
„III Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka” 

Dotacja: 3000 zł 
 

16 czerwca 2019 roku w miejscowości Targowisko odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez  UKS „ Iskra”. Ciekawostką jest to, że to rodzice 
uczniów i ich nauczyciele przygotowali wspaniałe przedstawienie spotykając 
się na próbach w szkole i w Wiejskim Domu Kultury w Targowisku. 
Przedstawienie pt. „Oj, strach” – zgromadziło liczną widownię, która 
korzystając z okazji brała udział również w innych atrakcjach  
i konkurencjach. Najmłodsi zafascynowani byli radiowozami 
demonstrowanymi przez dzielnicowych Komendy Policji w Wieliczce. 



Wszystkich odważnych zachęcały do ruchu dmuchane zjeżdżalnie  
a malowane twarze wzbudzały uśmiech u każdego. Organizatorzy w swoich 
propozycjach uwzględnili pokaz fachowej pierwszej pomocy 
zaprezentowanej przez uczniów klas  7, 8 i III gimnazjum. Przy bufecie 
ustawiła się długa kolejka po przygotowane przez rodziców smakowitości, 
napoje, lody i grillowane kiełbaski. Za zwycięstwa w szkolnych konkursach  
i akcjach charytatywnych np. zbiórce puszek, zbiórce zakrętek wręczono 
nagrody i nadano miano ‘superklasy’. Zaproszeni animatorzy profesjonalnie 
zabawiali uczestników, co podniosło jeszcze bardziej atrakcyjność pikniku. 

 
 
 

19.  Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” 
„Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu 

 Konstytucji 3 Maja” 
Dotacja: 1390 zł 

 
W ramach gminnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Targowisku przygotowali Akademię 
Patriotyczną. W uroczystych obchodach brali udział uczniowie, nauczyciele, 
mieszkańcy Targowiska i sąsiednich miejscowości oraz reprezentanci władz 
Gminy. Zaproszono również organizacje i instytucje pożytku publicznego 
działające na terenie naszej gminy. Przy Pomniku Niepodległości zostały 
złożone kwiaty i zapalono znicze. O wartościach wynikających  
z pielęgnowania historii narodowej zaproszeni goście mogli porozmawiać 
przy wspólnym stole. Zadbano też o poczęstunek i napoje. 

 
 

20. Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” 
„Gminny Konkurs Recytatorski ” 

Dotacja: 1150 zł 
 

Konkurs recytatorski to wyzwanie dla dzieci i młodzieży, którzy w ten sposób 
zostali zachęceni do obcowania z literaturą. Poprzez wymóg wyszukiwania 
właściwych utworów, tekstów, pracy nad poprawną wymową i interpretacją 
tekstów konkursowych w ciekawy sposób popularyzowano język polski.  
W konkursie wyłoniono 15 laureatów wśród trzech grup wiekowych. 
Dofinansowanie przez gminę Kłaj umożliwiło przygotowanie pięknych, 
kolorowych dyplomów dla uczestników i zakup nagród dla laureatów. 
Organizatorzy zadbali tez o poczęstunek dla 33 uczestników, ich opiekunów  
i jury. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

 
 

21.  Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 
„Turniej Pięknego Czytania” 

Dotacja: 900 zł 
 

Turniej pięknego czytania jest zadaniem, które UKS „Olimpijczyk” realizuje 
nieprzerwanie od 1998 roku. Jest lubianym i cenionym konkursem zarówno 
przez dzieci jak i przez nauczycieli. Propagując czytanie wpisuje się także  
w akcje „ Cała Polska czyta dzieciom” a uczniowie biorący w nim udział 



pokazują, że czytanie może być pasją i odskocznią z rzeczywistego świata 
w świat wyobraźni i marzeń. Corocznie w etapie gminnym biorą udział 
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Kłaj a konkurs  
od samego początku odbywa się w Szkole Podstawowej w Grodkowicach.  
W 2019 roku konkurs odbywał się w dwóch etapach – najlepszych 
nagradzano nagrodami jakże by inaczej – książkowymi a pozostali 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystko, cokolwiek czytamy, 
pozostawia w naszych umysłach okruchy różnorakich informacji. Nie sposób 
stwierdzić, co kiedy może się przydać, ale wszystko w jakiś sposób poszerza 
nasze horyzonty i poprawia zrozumienie świata. Gratulacje dla wszystkich 
czytających! 

 
 

22. Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk” 
„Mama, Tata i Ja – cztery godziny dla rodziny” 

Dotacja: 2956 zł 
 

 
Piknik „Mama, Tata i Ja” to świętowanie trzech uroczystości: Dzień Mamy, 
Dzień Taty i Dzień Dziecka. Piknik był wspólnym przedsięwzięciem 
nauczycieli, uczniów i rodziców a dzięki pomocy finansowej gminy Kłaj 
zaangażowanie i wkład pracy mógł być doceniony poprzez nagrody  
i upominki. Warto było włożyć dużo samodzielnej pracy, by potem, wraz  
z całymi rodzinami cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu, podziwiać 
występy dzieciaków prezentujących swoje talenty. Był to czas spędzony na 
wesoło, z uśmiechem a liczne konkurencje plastyczne, sportowe, kąpiele  
w pianie wyzwoliły ze wszystkich mnóstwo energii i humoru. Niespodzianką 
dla wszystkich był pokaz małych aktorów z grupy integracyjnej którzy 
wcielili się w postacie w przedstawieniu pt. „Rzepka”. Rozbawili publiczność 
do łez. Swoje pięć minut mieli również sportowcy karatecy, wokaliści, 
tancerze, aktorzy i instrumentaliści. Organizatorzy zadbali również  
o atrakcje smakowe, takie jak wata cukrowa, ciasta i ciasteczka a na 
pikantnie serwowano grillowane kiełbaski. 
 
 

 
 

23.  Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk” 
„Gminny konkurs recytatorski dla przedszkoli „ Małe i Duże Misie” 

Dotacja: 800 zł 
 

Konkurs recytatorski dla przedszkoli organizowany był z okazji Dnia 
Pluszowego Misia a jego celem priorytetowym był rozwój zdolności 
komunikacyjnych u dzieci, uwrażliwienie na poezję i podniesienie własnej 
samooceny i wiary w siebie. Nauka wiersza rozwija zdolności pamięciowe, 
uczy prawidłowego stosowania znaków interpunkcyjnych, poprawia 
wymowę. W tegorocznym konkursie wyrecytowano 30 pięknych wierszy  
a stworzenie uroczystego charakteru imprezy ( scena, dekoracje, jury, 
nagrody i publiczność) przyczyniły się do poczucia ważności sprawy  
i odpowiedzialnego podejścia do rywalizacji. Na misiowe wydarzenie 
przybyli goście; nauczyciele, rodzice z różnych sołectw i wspólnie  



z dzieciakami uczestniczyli w zajęciach plastycznych, słuchali historyjek, 
rozwiązywali zgadywanki – wspólnie spędzali czas. Na małych artystów 
czekały pięknie przygotowane nagrody w postaci książeczek z wierszykami, 
gier, pluszowych misiów a opiekunowie mogli skorzystać z zaproszenia na 
poczęstunek. Gratulujemy wszystkim maluchom za odwagę by wystąpić  
i naukę recytowania! 

 
 
 
 

24.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
„Dni Targowiska” 
Dotacja: 4000 zł 

 
Już dwudziesty pierwszy raz impreza cykliczna w Targowisku przyciągnęła 
setki mieszkańców gminy oraz wielu okolicznych gości. Program 
adresowany był do wszystkich grup wiekowych, wielu pokoleń, dlatego 
cieszy się tak dużą popularnością i zainteresowaniem. Bardzo atrakcyjny 
termin imprezy, na półmetku wakacji, bogaty program rozrywkowy i liczne 
atrakcje sprawiają, że miejscowa tradycja podtrzymująca twórczość ludową, 
muzyka i tańce bawią i uczą tak dużą gromadę przybyłych. Obecność dzieci, 
młodzieży, dorosłych, dziadków i pradziadków wymusza i propaguje 
zachowania kulturalne, wzmacnia aktywność wśród mieszkańców  
i dostarcza szeroki wachlarz wrażeń artystycznych. Ta wakacyjna impreza 
plenerowa to także możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień 
muzycznych, sportowych i aktorskich przed szeroką publicznością.  
Po raz kolejny organizatorzy zapewnili odbiorcom moc atrakcji kulturalno – 
naukowych, kulinarnych, rozrywkowych oraz bezpieczeństwo i ochronę. 
Za trud i wysiłek włożony w przygotowanie projektu, fantastyczny klimat  
i niezapomniane wspomnienia – serdecznie dziękujemy! 

 
 

25.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
„Klub Seniorów” 
Dotacja: 2600 zł 

 
Klub Seniorów liczy około trzydziestu osób które spotykają się na cyklicznych 
wykładach i prelekcjach po to, by wzbudzić w grupie seniorów poczucie 
przynależności do grona aktywnego społeczeństwa, wzmocnić więzy 
sąsiedzkie i pobudzić kontakty towarzyskie. Klub Seniora gromadzi osoby 
często bardzo samotne, które na spotkaniach i ciekawych zajęciach czują się 
potrzebne, ważne i niezwykle oczekiwane. Jest to pewną formą walki z 
wykluczeniem społecznym i dają możliwość włączenia się w świat 
aktualnych rozwiązań. Spotkania rozwojowe urozmaicane były spacerami 
czy też krótkimi wycieczkami. Można wtedy posłuchać ciekawych opowieści, 
porad i pouczających historyjek. To również wspaniałe lekcje na temat 
zdrowia, zdrowego żywienia, walorów stosowania ziół czy naturalnych 
sposobów dbania o ciało i umysł w codziennej diecie i trybie życia. Poruszane 
tematy często wzbudzają kontrowersje i  sprzyjają  ekspresyjnemu 
wyrażaniu swoich poglądów a co za tym idzie – rozmowa, często sporna  ale 
zawsze pouczająca, wartościowa i jakże wszystkim potrzebna. 



26. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
„Targ – wczoraj i dziś” 
Dotacja: 3000 zł 

 
 

„Targ” – głównym przesłaniem tej plenerowej wystawy jest nawiązanie do 
przeszłości, do faktu historycznego, który dał nazwą miejscowości opodal 
Chełmu nad Raba. Sceneria Targu wzbudza zainteresowanie, gdyż ów „targ” 
odbywa się wśród wiklinowych płotów, alejek, namiotów, altanek co daje 
naprawdę specyficzny i nietuzinkowy charakter temu wydarzeniu. W tak 
specyficznym miejscu w bardzo interesujący sposób prezentowane są dzieła 
artystyczne twórców sztuki ludowej, rękodzieła oraz produkty z grupy  
tzw. zdrowej żywności jak miody czy zioła. W roku 2019 –Targ był już 
siódmą edycją, która na łąkę zaprasza dorosłych na „ jadło chłopskie”  
a dzieciaków na ciekawe warsztaty poznawcze. Uczestnikom towarzyszyła  
i przygrywała na ludową nutę kapela przy której można powrócić w myślach 
do dawnych czasów, odpocząć, powspominać a nawet potańczyć  
i pośpiewać. Wyrazy uznania składamy Organizatorom tego projektu  
i serdeczne podziękowania za zaangażowanie, pomysł i realizację zadania. 

 
 

27. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj 
„Poznaj swój kraj – Poznań i okolica – kolebka państwowości 

polskiej” 
Dotacja: 3460 zł 

 
Powyższe zadanie jest kontynuacją szerokiego programu ogólnego pod 
nazwą – Lekcja Historii z „Wolnymi”  realizowanego od dziewięciu lat 
poprzez cykl zadań wspieranych organizacyjnie i finansowo przez Gminę 
Kłaj. Realizacja wyżej wymienionego zadania miała skłonić uczestników do 
przemyśleń i refleksji nad świadectwem IX – X wiecznej i najnowszej historii 
Polski. W roku 2019 miastem docelowym był Poznań – jako pierwsza stolica 
tworzącego się państwa Piastów. Poznając województwo wielkopolskie, 
beneficjenci w liczbie czterdziestu zapoznało się z najcenniejszymi zabytkami 
tj: w Poznaniu odwiedzono najstarszą istniejącą bibliotekę publiczną  
w Polsce- Bibliotekę Raczyńskich, Bazylikę św. Piotra i św. Pawła. W 
Ostrowie Tumskim odwiedzono domniemane miejsce Chrztu Polski oraz 
miejsce pochówku pierwszych władców, Zamek Królewski z drugiej połowy 
XIII wieku na Wzgórzu Przemyśla ( najstarszą rezydencję królewską w 
Polsce), Palmiarnię Poznańską z 1910 roku w poznańskim Parku Wilsona, w 
Kórniku zwiedzono Arboretum, w Rogalinie podziwiano zabytkowy pałac 
Raczyńskich, w Swarzędzu – skansen Muzeum Pszczelarstwa im. prof. 
Ryszarda Kosteckiego, w Gieczu – gród obronny z IX wieku – domniemane 
miejsce rodowej siedziby dynastii Piastów, z której pochodził pierwszy znany 
z imienia władca Polski – Mieszko I. 
Zadanie zwieńczone zostało konkursem z wiedzy historycznej z okresu 
panowania Piastów a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. 
Postawienie stopy w miejscach tak ważnych i istotnych, zapisanych na 
zawsze na kartach dziejów -  to dowód na identyfikowanie się z tożsamością 
narodową, to wyraz patriotyzmu i świadectwo, że potrafimy być i czuć się 
obywatelami naszego kraju. 



28. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj 
„Tam gdzie nasze korzenie – społeczeństwa ponad podziałami 

 ( Drogami Ziemi Wołyńskiej) 
Dotacja: 3609 zł 

 
Zadanie promujące powrót do naszych korzeni to ciąg dalszy i kontynuacja 
wspomnianego już cyklu „Lekcji Historii z „Wolnymi”. Program ten 
realizowany jest od dziewięciu lat i jest integralną, międzynarodową 
wymianą młodzieży, działaczy pozarządowych i samorządowych. W roku 
2019 kultywowano polskie miejsca pamięci narodowej i dziedzictwa 
narodowego Kresów Wschodnich. Organizatorzy w tej wartościowej ofercie 
zapoznali uczestników z takimi miejscami i historią kresów wschodnich  
jak pola walki i chwały Oręża Polskiego ( Lwów, Podhale, Wiśniowiec, 
Pomorzany, Zbaraż, Ostróg, Krzemieniec, Poczajów, Międzyrzecz Ostrogski). 
Nawiązanie współpracy z młodzieżą ze Lwowa i Obroszyną jest dowodem na 
to, że jest możliwa współpraca regionalna i jednocześnie promocja polskości. 
I tu jak to przeważnie, liczą się chęci i otwartość na drugiego człowieka. 

 
 

29. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj 
„Poznaj swój kraj – Przemyśl – miasto na szlaku” 

Dotacja: 1000 zł 
 

Wyprawa na tereny Przemyśla - prastarego miasta, w którym zabytki 
architektoniczne minionych wieków i dobra kultury z różnych epok świadczą 
o przenikaniu kultury ościennych narodów  miała skłonić uczestników do 
poszerzenia wiedzy i zainteresowania się historią ziem Polski. Podczas tej 
wyprawy grupa miała możliwość oglądnięcia unikatowych zabytków 
Przemyśla, takich jak; Stary rynek wraz z podziemiami, pomnik dzielnego 
wojak Szwejka, barokowy kościół Franciszkanów, Kościół Reformatów, 
Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. 
Zamek Kazimierzowski i Kopiec Tatarski skąd rozciąga się wspaniała 
panorama na miasto i pogórze przemyskie. Odbiorcy owego projektu tak 
naprawdę uczestniczyli w kolejnej lekcji historii, brali udział w konkursie 
wiedzy historycznej z okresu monarchii austro- węgierskiej. Bardzo dużą 
wagę i nacisk położono na prezentację i promocję Gminy Kłaj występując  
i przemieszczając się w koszulkach z logiem naszej gminy. Rezultatem tego 
zadania jest inny sposób postrzegania naszego pięknego kraju, walorów 
dziedzictwa narodowego i wartości kulturalnych. Jestem przekonana,  
że słowa S. Jachowicza „ cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 
co posiadacie” będą zachętą dla wszystkich mieszkańców  do powiększenia 
grona uczestników a dla realizatorów – wyzwaniem do kreowania nowych, 
polskich projektów. 
 
 
 
 
 

 
 
 



UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
 

1. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj 
„Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj” 

Dotacja: 37000 zł 
 

Powyższe zadanie skierowane zostało do dzieci i młodzieży z Gminy Kłaj 
skupionej przy Towarzystwie Sportowym „Wolni” Kłaj, uczestniczących  
w rozgrywkach na szczeblu gminnym i powiatowym w pięciu kategoriach 
wiekowych oraz dla ich rodziców i sympatyków piłkarstwa. 
Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych 
miało na celu podniesienie poziomu wykształcenia zawodników a także 
wpojenie dyscypliny w realizacji zadań zespołowych, bycie odpowiedzialnym 
i konsekwentnym w osiąganiu założonych celów. Wychowanie przez sport 
objęło grupę około stu zawodników. Spotkania bardzo mocno wpłynęły na 
ukształtowanie wartości moralnych, wzrosły umiejętności taktyczne  
i techniczne piłkarzy co zaowocowało awansem do wyższej klasy 
rozrywkowej drużyn młodzików i trampkarzy. Realizując zamierzone cele  
i wytyczne projektu zorganizowano rywalizację sportową w różnych 
grupach wiekowych: 
- dzieci 8-10 lat – 24 mecze w tym 10 meczy wyjazdowych 
- dzieci 10-12 lat – 24 mecze w tym 10 meczy wyjazdowych 
- dzieci 13-14 lat – 26 meczy w tym 13 meczy wyjazdowych 
- młodzież 15-19 lat – 26 meczy w tym 13 meczy wyjazdowych 
- młodzież 18-35 lat – 28 meczy w tym 14 meczy wyjazdowych 
Drużyna Seniorów TS Wolni Kłaj uczestniczyła w rozgrywkach o „Puchar 
Wójta Gminy Kłaj 2019” które odbyły się na stadionie „ Zryw Szarów”. 
Wszystkie działania i treningi ogólnorozwojowe odbywały się dwa razy  
w tygodniu. Dumą Wolnych jest powstanie nowej grupy orlików ( dzieci  
w wieku 7-9 lat) bo to świadczy o ogromnej potrzebie tworzenia struktur, które 
nie tylko pozwalają zadbać o formę ale dostarczają nam wszystkim teatralnej 
rozrywki.  
Słowa uznania dla działaczy Towarzystwa Sportowego 
 „Wolni” Kłaj – bądźcie zawsze! 

 
 
 

2. Ludowy Klub Sportowy „ Start” Brzezie 
„Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Gminie 

Kłaj poprzez organizację zajęć sportowych i zawodów”. 
Dotacja: 19000 zł 

 
LKS „Start” Brzezie od wielu lat promuje wśród młodego pokolenia 
uprawianie piłki nożnej. Klub działa w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 
oraz doskonali umiejętności gry w piłkę poprzez udział w licznych 
rozgrywkach ligowych na różnych szczeblach -  od trampkarzy do seniorów. 
Zadanie projektowe realizowane jest na terenie powiatu wielickiego 
 i krakowskiego, gdzie uczestnicy zajęć rozgrywają mecze i turnieje. Celem 
działalności tego prężnie działającego ośrodka kultury i sportu jest też 
promocja Gminy Kłaj oraz chęć pozyskania nowych sympatyków piłki nożnej 



i do aktywnego spędzania czasu. Promocja to nie tylko oferta, na którą 
odpowiada się szybko: tak lub nie. To także cierpliwe kształtowanie 
wizerunku gminy jako miejsca właściwego, najlepszego, wymarzonego dla 
takich czy innych działań. Wizerunek może mieć moc wpływania na 
długofalowe plany rozwojowe, plany które być może  bezpośrednio  
i pośrednio będą służyć tym którzy już od najmłodszych lat kształtują pozycję 
i stanowisko. 
W roku 2019 rozegrano 26 meczy a zajęcia treningowe i mecze sparingowe 
odbywały się trzy razy w tygodniu. Wskazane zajęcia przyczyniły się do 
osiągnięcia wysokich notowań we współzawodnictwie i rywalizacji 
sportowej. Gratulujemy dokonań i życzymy kolejnych sukcesów! 

 
 

3. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Szarów 
„Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży” 

Dotacja: 26060 zł 
 

Jednym z priorytetów programu było pobudzenie aktywności fizycznej 
poprzez promowanie i wylansowanie swoistej mody na ruch i sport. 
Szczególny akcent program kładzie na właściwy rozwój fizyczny dzieci  
i młodzieży udoskonalając i wzbogacając zajęcia pozalekcyjne ciekawymi 
propozycjami zajęć. Równolegle zakłada utrwalenie wiedzy, nawyków, roli  
i znaczenia aktywności fizycznej u młodego człowieka w perspektywie ich 
całego, dorosłego życia. Realizacja zadania, którego podjął się LKS „Zryw” – 
to pewien rodzaj profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i innym 
patologiom społecznym. Klub sportowy staje się wtedy nie tylko zarządcą  
i gospodarzem obiektów sportowych ale partnerem edukacyjnym  
i organizatorem życia publicznego. Spotkania organizowane przez „Zryw” 
Szarów odbywały się dwa dni w tygodniu. W treningach brały udział 
drużyny seniorów, orlików i trampkarzy pod czujnym okiem trenera, 
członków klubu oraz niezliczonej ilości kibiców piłkarskich. Taką formę 
sportowej aktywność można uznać  jako pewien wzorzec kulturowy. Sport 
jest też widowiskiem oraz swoistym zabiegiem usprawniającym ciało, często  
wykorzystywany jako psychospołeczna terapia. 
Czy można zatem zatracić coś, co jest społecznym fenomenem? 
Za pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, zaangażowanie i ogromny 
wkład pracy -  organizatorom i uczestnikom projektu bardzo serdecznie 
dziękujemy! 

 
 

4. Ludowy Klub Sportowy „ Targowianka” 
„Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko” 

Dotacja: 23000 zł 
 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie dążącym do szeroko 
rozumianej konsumpcji, sprawiają, że wartość zdrowia człowieka zeszła na 
dalszy plan. Zagrożenia jakie od najmłodszych lat dotykają człowieka nie 
sprzyjają dobrej jakości życia, dlatego też Ludowy Klub Sportowy  
„Targowianka” szukał najlepszych sposobów na promowanie zdrowego stylu 
życia. Potrzeba ruchu u dzieci ma charakter spontaniczny  
i instynktowny, dlatego mogą być realizowane poprzez wychowanie fizyczne, 



sport i turystykę. W roku 2019 Klub Sportowy z Targowiska, wychodząc 
naprzeciw wyzwaniom prowadził treningi dla czterech drużyn piłkarskich  
z czterech grup wiekowych: orliki, młodziki, żaki i seniorzy. Treningi 
odbywające się dwa razy w tygodniu zrzeszały nie tylko zawodników ale też 
kibiców, rodziców i fanów piłki nożnej w różnym wieku. W imprezach 
miejscowych oraz w wyjazdach na mecze uczestniczyły całe rodziny – można 
więc powiedzieć, że był to czas integracji pokoleniowej, czas spędzony na 
nauce przez rozrywkę. Sam sport jest rdzeniem twórczego życia, medium 
samospełnienia i etycznym treningiem. Choć sam w sobie nie stanowi 
antidotum na zagrożenia współczesnego świata, w wymiarze 
indywidualnych zachowań nastawionych na samorealizację stanowi jedną  
z nielicznych już nadziei. 
Organizatorom dziękujemy i prosimy o kontynuację i nieprzerwane  
propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
 

5. Ludowy Klub Sportowy „ Targowianka” 
„Targowianka – seniorka wśród LKSów” 

Dotacja: 3000 zł 
 

W roku 2019 przypadło 70 – lecie powstania LKS „ Targowianka”, co było 
okazją do zintegrowania mieszkańców „ na sportowo”. Jubileusz ten  dał 
szansę przypomnieć mieszkańcom ich sukcesy sportowe, porażki, wspólnie 
spędzone chwile na boisku. Realizowanie tego wydarzenia kulturalno – 
sportowego, to sposób na pokazanie szczególnie tym najmłodszym, jak 
promocja sportu pozwoliła przez okres 70 lat, kilku pokoleniom piłkarzy – 
amatorów skupić wokół Klubu lokalną społeczność. W ramach programu 
zrealizowano turniej piłki nożnej dla dzieci (chłopców i dziewczynek) oraz 
mecz towarzyski Targowianka – Wisła –Kraków. Impreza na której 
odbywały się liczne konkursy sprawnościowe i z wiedzy o piłce nożnej 
cieszyła się również zainteresowaniem wśród „ piłkarskich oldboyów”  
z terenu gminy i powiatu – mieli oni możliwość rozegrania meczu  
z zawodnikami czołowego, krakowskiego klubu sportowego oraz podzielenia 
się wspomnieniami sportowymi z najmłodszymi. Współczesny sport ma wiele 
różnorodnych form a jego kulturowe znaczenie przejawia się w globalnym 
zasięgu a przez to jest najbardziej rozpowszechnionym komponentem kultury 
masowej. Dziękujemy, że jesteście! 

 
 

6. Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk” 
„Ruch to zdrowie” 
Dotacja: 2000 zł 

 
Zadanie „ruch to zdrowie” to szansa dla dzieci i młodzieży ze szkoły 
podstawowej w Grodkowicach na zwiększenie aktywności fizycznej  
i rozwinięcie zainteresowań a może nawet na wyłonienie wybitnych, 
sportowych talentów. Uczestnicy projektu mieli szanse zapoznania się  
z takimi sportami jak wspinaczka,  turystyka rowerowa, tenis stołowy, 
pływanie czy nordic  walking. Grupowe wyjazdy na basen do Niepołomic  
czy na ściankę wspinaczkową do Wieliczki, przemierzanie tras powiatu 
wielickiego na rowerach pozwoliły odbiorcom zadania wyłączyć się ze 



świata komputerowej rzeczywistości, odreagować zmęczenie i stres na 
świeżym powietrzu i jednocześnie dostrzec walory przyrody i wartości 
historyczne naszego regionu. Organizatorzy w ramach przedsięwzięcia 
docenili tych najbardziej aktywnych i w ciekawych konkurencjach 
indywidualnych i drużynowych nagradzali atrakcyjnymi nagrodami. 

 
 

7. Stowarzyszenie „Świat przyjaciół” 
„Futsal dla każdego” 

Dotacja: 1800 zł 
 

Stowarzyszenie „Świat przyjaciół” popularyzuje Futsal wśród młodzieży 
ponadgimnazjalnej i studentów z Gminy Kłaj. Cotygodniowe treningi  
w sekcji Futsalu zaowocowały współzawodnictwem sportowym w ramach 
rozgrywek ligowych a turnieje sportowe w ramach rozgrywek wypełniały 
wolny czas czynnym wypoczynkiem sportowym. Treningi dla 19 mężczyzn 
organizowane były dwa razy w tygodniu a raz w miesiącu odbywały się 
turnieje z udziałem minimum czterech drużyn z terenu Gminy Kłaj. 
Dziewczęta ze stowarzyszenia w trakcie rozgrywek były trzecim sędzią 
odpowiedzialnym za obsługę tablicy wynikowej. Koordynatorzy projektu 
zadbali i zakupili niezbędne sprzęty do prowadzenia treningów, 
przygotowywali halę, tablice świetlne, stroje itd. Spotkania ukierunkowane 
były tak, by sport był zdolny przekształcić się zarówno w rekreację  
i odpoczynek, jak też przybrać formę zawodowej profesji. 
Bardzo dziękujemy wszystkim za zainteresowanie projektem  
a koordynatorom za umożliwienie spędzania czasu przez młodych ludzi  
z dala od mediów i cyfrowego świata. 

 
 

8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
„Szach, mat – V Turniej o Puchar Szachowego Króla Gminy Kłaj” 

Dotacja: 1750 zł 
 
Wśród mieszkańców naszej gminy w ostatnich latach przybyło wielu 
pasjonatów „ królewskiej gry” jaką są szachy. Rozgrywki i turnieje szachowe 
zaliczane są do rozgrywek umysłowych, mających wiele walorów 
edukacyjnych i wychowawczych. Dają możliwość rozwoju inteligencji, uczą 
współżycia w grupie, cierpliwości, skupienia i umiejętności logicznego  
i strategicznego myślenia. Tutaj,  niezbędna jest rozwaga, podejmowanie 
sensownych decyzji i świadomość tego , że każdy zły ruch oddala nas od celu. 
Ogromne zainteresowanie grą w szachy sygnalizuje o zapotrzebowaniu 
stworzenia zajęć dla wielu grup wiekowych, w tym dla dorosłych. Pod okiem 
profesjonalnego sędziego wszyscy uczestnicy poznawali szczegóły 
rozgrywek, zasady eliminacji i awansowania i przygotowywali się do 
udziału w zawodach na terenie małopolski. Ten rodzaj sportu to forma 
aktywności fizycznej i psychicznej ale to też współzawodnictwo oparte na 
aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. 
Tak ogromne zainteresowanie tym projektem potraktujmy jako ewenement 
w integracji społecznej i wspólnie dbajmy o dalszą kontynuację zajęć. Szczere 
słowa uznania dla stowarzyszenia, sędziego i trenera,  koordynatorów, 



graczy którzy osiągają wysokie wyniki i tych którzy cały czas doskonalą swe 
umiejętności. Gratulacje! 

 
 
 

9. Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” 
„Międzyszkolny turniej halowej piłki nożnej” 

Dotacja: 2500 zł 
 

Futbol to prosta gra, która zawiera w sobie wiele ruchomych elementów. 
Trucht, sprinty, zwroty , obroty, skoki to tylko te najprostsze przykłady , 
które mieli możliwość ćwiczyć i doskonalić młodzi sportowcy naszej gminy. 
1.04.2019 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące halowego 
turnieju piłki nożnej w Targowisku. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem, 
zasadami współzawodnictwa i warunkami przystąpienia do gry. Zawody 
odbyły się 13 i 14 kwietnia a w systemie „ każdy z każdym’ odbyło się 15 
meczy po 20 minut. Dla najlepszych, zwycięskich drużyn przygotowane 
zostały pamiątkowe puchary i nagrody. Na sukces drużyny piłkarskiej 
składają się m.in. takie indywidualne składowe poszczególnych zawodników 
jak: 
           - przygotowanie fizyczne 
           - przygotowanie techniczne 
           - przygotowanie mentalne 
           - odporność na stres i presję 
           - umiejętność współpracy z kolegami z zespołu 
           - umiejętność dostosowania się do dynamicznie zmieniających  
              się warunków na boisku 
           - inteligencja boiskowa 
           - charyzma kapitana 
           - posłuch u „reżysera” gry na boisku (którym nie zawsze jest kapitan) 
Tak więc nie zawsze wygrywa „lepsza” drużyna futbolowa bo czynników 
wpływających na ostateczny wynik jest tak dużo i niektóre z nich są tak 
losowe, że można tu raczej mówić o umiejętności skoordynowania 
ogromnego i koniecznie dobrze przygotowanego zespołu, któremu nie może 
się przydarzyć żaden pechowy losowy czynnik na drodze do sukcesu.  
Na zakończenie dodam, że moim zdaniem to właśnie ten czynnik losowości 
jest taki fascynujący w tym sporcie i dlatego piłka nożna ma tak wielu fanów.  
Często mecz trzyma w napięciu bardziej niż najlepszy nawet thriller.  Nie 
byłoby przecież żadnej frajdy z oglądania meczu, którego wynik byłby niemal 
pewny jeszcze przed jego rozpoczęciem. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



10.  Uczniowski Klub Sportowy „ Sprinter” 
„Sport dla każdego” 

Dotacja: 8000 zł 
 

Krzewienie sportu poprzez gry zespołowe i lekkoatletykę to główne cele UKS 
„Sprinter”. Zawody odbywające się regularnie na obiektach naszej gminy to; 
piłka halowa i ręczna dziewcząt i chłopców oraz Ligii Lekkoatletyczne.  
W ramach działań z projektu realizacji zadania zorganizowano  
i przeprowadzono następujące spotkania: 
- Wiosenne Sztafetowe Biegi Przełajowe 
- Czwórbój Lekkoatletyczny w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
- VII Zawody LA im Z. Baka 
- Indywidualne Jesienne Biegi Przełajowe 
- Gminny Turniej Koszykówki 
- Gminny Turniej Piłki Halowej 
- Gminny turniej Piłki Siatkowej 
- Gminny i Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 
Za poświęcony czas, przygotowywanie obiektów, sędziowanie w ramach 
pracy społecznej i ogólnie za ogromny wkład pracy włożony w organizację 
tych wydarzeń - serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że chwile spędzone 
w aktywny sposób pozwoliły osiągnąć uczestnikom zadowolenie z samych 
siebie i ocenić własne możliwości. Wszystkich którzy w jakikolwiek sposób 
byli zaangażowani w te wydarzenia zapraszamy na kolejne sportowe edycje  
i wierzymy, że każde następne spotkania przyniosą wymierne rezultaty. 

 
 

11. Uczniowski Klub Sportowy „ Smyk” 
„Sportowo – Rekreacyjne Zmagania’ 

Dotacja: 2000 zł 
 

Powtarzanie zajęć sportowo- ruchowych w celu rozwoju umiejętności 
sportowych i tężyzny fizycznej dotyczy grupy zaangażowanych osób  
w ramach zadania pt. „ Sportowo- rekreacyjne zmagania”. W trakcie tej 
aktywizacji sportowej organizatorzy stworzyli warunki i umożliwili 
adresatom zadania udział w zajęciach z tenisa stołowego i piłki nożnej. 
Tak już dobrze przygotowani zawodnicy śmiało mogli stanąć do walki  
o wygraną. Pierwszą szansą na sprawdzenie kondycji, umiejętności  
i predyspozycji sportowych były turnieje na szczeblu gminy i powiatu  
a w dalszej kolejności Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego. Dużym 
wyzwaniem trzymającym w napięciu był również turniej tenisa stołowego  
o Puchar Burmistrza Niepołomic. Frajdą dla dzieciaków były też wyjazdy na 
basen pływacki do Niepołomic celem nauki i doskonalenia pływania. Można 
powiedzieć, że w sposób interesujący rozpowszechniane były zasady walki 
fair-play a to motywuje do zachowań kształtujących postawy moralne  
i jednocześnie pokazuje jak radzić sobie z przegraną, stresem i porażką. 

 
 
 
 
 
 



12. Uczniowski Klub Sportowy „ Alfa” przy Gimnazjum w Szarowie 
„Rajd Pieszy – Śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły” 

Dotacja: 1000 zł 
 

Rajd Pieszy – to zorganizowany aktywny wypoczynek młodzieży z Gminy 
Kłaj połączony z poznaniem nauki społecznej Jana Pawła II oraz poznanie 
różnic kulturowo – religijnych chrześcijaństwa obrządku wschodnio – 
greckokatolickiego. W czerwcu 2019 roku grupa młodzieży dotarła 
wytyczonymi trasami Beskidu Niskiego do bazy w Wysowej – kompleks 
Zacisze. W miejscu zakwaterowania odbyła się tzw. „wieczornia” wraz  
z konkursami poświęcona osobie Jana Pawła II, jego nauce oraz różnicach  
w wierze religijnej chrześcijan. Poruszono też problematykę pojednania 
polsko- ukraińskiego w świetle społecznej nauki kościoła. Rajd ten był 
równocześnie kwalifikacją uczestników do projektu międzynarodowej 
wymiany młodzieży z naszej Gminy z Ukrainą. Ten ramowy projekt 
realizowany jest wraz ze Stowarzyszeniem” Wspólnota Polska – Odział 
Kraków” i Narodowym Centrum Kultury. Obszar Wysowej nie został 
wybrany przypadkowo. Jest to teren przenikania się kultur łemkowskiej  
i polskiej oraz bardzo widocznych zachodzących procesów wzajemnego 
oddziaływania na kulturę odmienną. 
W chwilach wolnych od polemizowania, rozmów, wymiany poglądów 
młodzież mogła podziwiać i przemierzać szlaki piesze, rowerowe, konne, 
trasy biegowe, ścieżki przyrodnicze, liczne stadniny koni, zabytki sakralne 
oraz szlak architektury drewnianej. 

 
 
 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” 
„Organizacja współzawodnictwa sportowego i rekreacja w 

zakresie piłki ręcznej”. 
Dotacja: 8000 zł 

 

Współczesna piłka ręczna powstała w XIX wieku w Skandynawii. Pierwsze 
zasady gry zostały opublikowane w 1917 roku i tę datę właśnie przyjmuje się 
za moment narodzin piłki ręcznej. W naszej gminie również zawiązała się 
drużyna dziewcząt która kilka razy w tygodniu, już od kilku lat, pod 
profesjonalnym dyktandem trenera doskonali swoje umiejętności. 
Cotygodniowe treningi w sekcji piłki ręcznej  zaowocowały 
współzawodnictwem sportowym w ramach Małopolskiej Ligii Dziewcząt. 
Wysoki poziom zaangażowania trenera i zawodniczek pozwala na osiąganie 
wysokich wyników co jeszcze bardziej promuje ten aktywny i atrakcyjny 
sposób spędzania czasu. Podczas treningów i spotkań można dodatkowo 
nauczyć się metod nabywania zdrowych nawyków żywieniowych, 
korygowania wad postawy, poznawania siebie samego poprzez 
kształtowanie charakteru co przełoży się na lepsze funkcjonowanie w 
środowisku z którego się wywodzą. Piłka ręczna to gra kontaktowa, 
wymagająca dobrej orientacji i błyskawicznych decyzji. Szczypiorniak jest 
sportem bardzo dynamicznym  
a wyniki w wyrównanych meczach zmieniają się z dużą częstotliwością. 
Przez wielu uważana jest jako sport niszowy wywołujący mnóstwo emocji. 



Piłka, partner, przeciwnik, czas i przestrzeń to podstawowe czynniki, które 
wpływają na decyzje podejmowane przez zawodników na boisku. Wiele 
trudu i wysiłku trzeba było włożyć we właściwą realizację projektu ale dzięki 
temu, dziewczyny mogły wziąć udział w prestiżowych zawodach  
w Małopolsce – Małopolska Liga Młodziczek oraz Weekendy z Piłką Ręczną. 

Bardzo dziękujemy koordynatorom projektu za  konstruowanie osobowości 
dziewcząt poprzez kreowanie  zainteresowań, które równocześnie stanowią  
dodatkową motywację rozwoju i przynoszą radość z osiągniętych rezultatów 
sportowych i społecznych. 

 

 
 

14. Klub Sportowy Podwawelski 
„Puchar Wójta Gminy Kłaj w Rock’n’ Rollu akrobatycznym ”. 

Dotacja: 4890 zł 
 
Rock & Roll to jeden z najbardziej popularnych tańców wszech 
czasów! Znany na całym świecie, chętnie tańczony już od pół wieku. Na samo 
ich wspomnienie nogi podrywają się do tańca, w końcu rock & roll to 
sportowo - taneczna lawina zabawy. Rock’n’roll akrobatyczny to młoda, 
dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Na terenie naszej gminy 
pierwszy Puchar rozegrany został w 2016 roku i od tej pory ta cykliczna 
impreza wieńczy zakończenie każdego roku szkolnego. Klub Podwawelski 
podjął szeroką współpracę w zakresie szkolenia sportowego dzieci  
z naszej gminy. Wysoko wykwalifikowana kadra szkoleniowa i doświadczeni 
organizatorzy zadania z powodzeniem przygotowują pokazy tańca 
akrobatycznego na bardzo wysokim poziomie. Oceny uczestników dokonują 
profesjonalni sędziowie i instruktorzy sportów tanecznych i gimnastycznych. 
Rezultatem tych działań jest np. organizacja przez Klub Podwawelski -  
Mistrzostw Polski 2001 oraz 4 Pucharu Gminy Kłaj w Rock’n’ Rollu 
Akrobatycznym. Klub dołożył wszelkich starań by wydarzenie promowało 
radość i szczęście a uprawianie tej pięknej i dynamicznej dyscypliny dawało 
zawodnikom satysfakcje, wyzwalało energię i dodawało chęci do życia. 
Serdecznie dziękujemy za to spektakularne widowisko i życzymy kolejnych, 
wspaniałych pokazów. 
 

 
 

15.  Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich „ Krak” 
„Speed Skating” 
Dotacja: 4000 zł 

 
Wrotkarstwo szybkie jest dyscypliną sportową, która oczekuje na włączenie 
do programu Igrzysk. Z tej dyscypliny wywodzą się i reprezentują  
jednocześnie dwie dyscypliny – latem – rolki, zimą -  łyżwy. Sport ten jest 
coraz bardziej popularny i uprawiany przez mieszkańców naszej gminy.  
Od trzech lat dzieci i młodzież należą do KKSW „ Krak”. Rywalizując w wielu 
edycjach zawodów Pucharu Małopolski zajmują czołowe miejsca. W maju 
2019 roku, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kłaj zawodnicy mieli szanse 



przygotowywać się do zawodów na profesjonalnym torze w Tomaszowie 
Lubelskim. Rozwijanie pasji to jednocześnie doskonalenie umiejętności. Na 
specjalnie wyprofilowanych torach wrotkarskich uczestnicy zadania mogli 
skonfrontować się z zawodnikami innych klubów, sprawdzić i porównać czas 
przejazdu na poszczególnych dystansach, wziąć udział w różnych 
konkurencjach na czas np. sztafeta, biegi eliminacyjne czy jazda równoległa. 
Wyjazd ten umożliwił zapoznanie się z warunkami technicznymi na torze, 
zasadami panującymi podczas wyścigów co pozwoli wyrównywać szanse na 
osiąganie jeszcze lepszych wyników. Wszystkim, którzy z pasją, poświęceniem 
i ciężką pracą zdobywają w tej dyscyplinie wysokie pozycje  
na szczeblu mistrzostw Polski, wszystkim trenującym oraz koordynatorom  
i opiekunom projektu składamy szczere podziękowania i gratulacje! 
 

 
 

16.  Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 
„Zajęcia i działania upowszechniające kulturę fizyczną” 

Dotacja: 6000 zł 
 
 

Rok 2019 zaowocował kolejnymi grupami trenujących karate tradycyjne  
i inne odmiany dalekowschodnich sportów i sztuk walki. Poziom umiejętności 
uczestników z naszej gminy pozwala na zdobywanie wysokich stopni  
w zawodach na krajowym i światowym szczeblu. Niezwykle ważnym 
aspektem działań Klubu Karate są nieustanne szkolenia osobowości  
i charakterów młodych ludzi tak, by kiedyś , w przyszłości umieli sobie 
poradzić z agresją, emocjami, organizacją czasu, relacjami w grupie. 
Rozwijając potrzebę ruchu, organizatorzy w profesjonalny sposób 
zaszczepiają wartości sportu całym rodzinom, organizują zajęcia obejmujące 
korekcyjne ćwiczenia wad postawy z wykwalifikowanym rehabilitantem. 
Profilaktykę zdrowia zapewniają regularne treningi, wyjazdy wakacyjne 
wypoczynkowo- ruchowe ale także cykliczne badania lekarskie. Udział  
w zajęciach proponowanych przez Klub Karate „Krak” to gwarancja 
bezpieczeństwa w rozwijaniu się, to gwarancja poprawy kondycji 
psychofizycznej, podniesienie własnej wartości, umiejętności koncentracji  
i samodyscypliny. Niebagatelnym i wymiernym rezultatem prowadzonych 
treningów i szkoleń są najwyższe miejsca w imprezach rangi światowej oraz 
w mistrzostwach Polski i Europy. Dewizą Klubu jest wiara, że harmonijny 
rozwój młodego pokolenia to nie tylko ogólna sprawność fizyczna ale jakże 
istotne są aspekty wychowawczo- społeczne i relacje międzyludzkie.   Karate 
nie zawsze oznacza zwycięstwo, ale zawsze jest ideą, dzięki której można 
wygrać. Sportowa rywalizacja, czy nabycie umiejętności samoobrony nie 
wyrażają w pełni istoty karate. Nieodłącznym jego elementem jest bowiem 
związana z nim filozofia, która pozwala na doskonalenie własnych cech 
psychicznych i szeroko rozumiany rozwój osobowościowo-duchowy. 
Za mistrzowskie wyniki, fachowość i trud pracy -  Serdecznie Dziękujemy 
wszystkim działaczom Klubu i wierzymy, że  satysfakcja, jaką daje  nauka 
kolejnych technik i układów będzie nieoceniona. 
 
 
 



 

 

POMOC SPOŁECZNA 

W dniu 31.12.2018 roku zawarta została umowa o realizację zadania  
pn: „Prowadzenie w latach 2019-2021 gminnej placówki opiekuńczo- wychowawczej 
wsparcia dziennego, łącznie dla 15 dzieci w przedziale wiekowym  
4-16 lat”. Zleceniodawcą zadania jest Gmina Kłaj, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka a beneficjentem -  Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”. 
W ramach umowy zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację 
zadania publicznego środków finansowych w wysokości 93000zł  
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)   w perspektywie trzech lat. 

- w roku 2019 – w wysokości 30000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

- w roku 2020- w wysokości 31000zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 
00/100) 

- w roku 2021 – w wysokości 32000zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 
00/100) 

 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia: „Życzliwa Dłoń” jest: 

- organizowanie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych, zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji, 
edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji 

- umożliwienie integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenie socjalne  
i ochrona prawna 

- tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach 
poprzez doradztwo, specjalistyczną pomoc, asystę 

- umożliwianie korzystania z infrastruktury gminnej i włączanie dzieci 
niepełnosprawnych w tok normalnego  życia  

- inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy np. dowóz do placówek 
czasowego pobytu, terapii psychologicznej 

- organizowanie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla opiekunów dzieci 

- organizowanie wypoczynku, zajęć rekreacyjnych, krajoznawczych, kulturowo- 
sportowych 

- prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej -  promowanie zdrowego 
stylu życia i wartości wynikających z dobrych nawyków ekologicznych 

W trakcie realizacji zadania, dzięki różnorodnym zajęciom, dzieci nie tylko mogły 
atrakcyjnie spędzać swój wolny czas, ale przede wszystkim w spokoju, w życzliwej 
atmosferze mogły rozwijać swoje umiejętności i  poszerzać horyzonty.  



Różnorodne formy aktywnego wypoczynku dostarczyły uczestnikom wielu 
pozytywnych emocji i przeżyć, zbliżyły do kontaktu ze sztuką, przyrodą, stworzyły 
warunki do twórczej postawy i aktywności społecznej. 

Organizacje które nie pozyskały dofinansowania, ponieważ nie spełniały 
wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu o 
konkursie: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” – zadanie pn: „Dzień Dziecka na 
sportowo” 

2. Towarzystwo Sportowe „Wolni ” Kłaj – zadanie pn: „ Poznaj swój kraj 
– Zamość – perła renesansu”. 

 

Gmina Kłaj należy do następujących stowarzyszeń  
i związków międzygminnych: 

- Związek Gmin Wiejskich RP 

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego 
   

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących 

w Gminie Kłaj: 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 

4. Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół” 

5. Stowarzyszenie Wsi Targowisko 

6. Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” 

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Basket” 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Środowiska Naturalnego  

 „Las Małopolska” 



9. Stowarzyszenie Właścicieli Parceli Budowlanych w Kłaju 

10. Fundacja im. Władysława Żeleńskiego 

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

12. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 

16. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 

17. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” Szarów 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

20.Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 

22. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie 

23. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Szarów 

24. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” 

25. Klub Sportowy Podwawelski 

26. Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich „Krak” 

27. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

28. Zespół Dance & Fun 

29. 5DH „Leśni Ludzie” 

30. Towarzystwo Wędkarskie „Las” 

31. Towarzystwo Wędkarskie „Karp” 

32. Koło Gospodyń Wiejskich  - Gruszki 

 

 



Zastosowane formy współpracy o charakterze  
pozafinansowym: 

 
 1. Konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej Organizacji 
  
2. Doradztwo, udzielanie organizacjom pomocy 
merytorycznej, np. informowanie o zasadach udzielania 
dotacji, wyjaśnianie procedur aplikowania oraz wypełniania 
wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez 
Gminę Kłaj. 
 
3.  Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy 
prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie 
gminnych obiektów czy sprzętu. 
  
4. Informowanie Organizacji o dostępnych, zewnętrznych 
konkursach grantowych, wyjaśnianie procedur aplikowania. 
Stowarzyszenia otrzymują również stałe powiadomienia o 
możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach różnych 
konkursów ofert ogłoszonych przez np. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Minerstwo Sportu i Turystyki i 
inne fundacje. 
 
 5. Obejmowanie patronatem Wójta wydarzeń 
organizowanych przez Organizacje. 
 
6. Udzielanie rekomendacji Organizacjom wnioskującym o 
środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. 
  
7. Udostępnianie witryny internetowej Gminy Kłaj do 
publikacji informacji dotyczących działalności organizacji 
współpracujących z Gminą Kłaj. 
  
8. Promowanie przekazywania 1% podatku na organizacje 
pożytku publicznego działające na terenie Gminy. 
 



 
 
 

Podsumowanie 
 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie odbywała się na zasadach: 

* pomocniczości 
* suwerenności stron 
* partnerstwa  
* efektywności  
* uczciwej konkurencji 
* jawności 

 

Współpraca Gminy Kłaj  z organizacjami pozarządowymi polegająca 
na realizacji corocznego „Programu współpracy Gminy Kłaj z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” odbywała 
się na wielu płaszczyznach. 

 Głównym celem podjętej współpracy było zaangażowanie organizacji 
pozarządowych w realizację zadań publicznych odpowiadających na 
potrzeby mieszkańców. Wspieranie przez gminę działalności 
podmiotów trzeciego sektora w 2019 r. prowadzone było w dwóch 
podstawowych formach: finansowej i pozafinansowej. W wyniku 
rozliczenia udzielonych przez Gminę Kłaj w 2019 r. dotacji organizacje 
pozarządowe przedłożyły sprawozdania końcowe. Do realizowanych 
zadań organizacje wniosły wkład własny oraz pracę w ramach 
wolontariatu. Środki finansowe były wydatkowane na koszty obsługi 
zadania publicznego, w tym obsługi finansowej, jak również koszty 
merytoryczne bezpośrednio związane z realizacją zadania. 

Współpraca pozafinansowa polegała na wymianie i rozpowszechnianiu 
informacji o kierunkach działalności, konsultacji projektów aktów 
prawa miejscowego oraz pomocy merytorycznej polegającej na 
informowaniu o aktualnych programach strukturalnych. 

Zrealizowane zadania nie tylko w istotny sposób zwiększyły znaczenie 
sektora pozarządowego w życiu publicznym gminy Kłaj, lecz również 
przyczyniły się do uzupełnienia działań gminy w zakresie nieobjętym 
przez struktury samorządowe. Realizacja tych projektów nie byłaby 
możliwa bez ogromnego zaangażowania członków stowarzyszeń, 



którzy poświęcając czas, doświadczenie i wykorzystując posiadane 
umiejętności organizacyjne podjęli się koordynacji działań 
skierowanych na rozwój oferty aktywizującej i edukacyjnej skierowanej 
do mieszkańców Gminy Kłaj. Bez udziału podmiotów społecznych  
i oddolnych inicjatyw, jakie podjęte zostały na terenie gminy Kłaj, nie 
byłoby także wielu przedsięwzięć, w których tak licznie uczestniczyli 
beneficjenci poszczególnych projektów. Konkursy kulturalne, kurs 
obsługi komputera, współzawodnictwo sportowe, warsztaty wokalno-
muzyczne czy rękodzielnicze oraz wiele innych propozycji spędzania 
wolnego czasu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
adresatów działań, o czym świadczą roczne sprawozdania 
merytoryczno-finansowe składane przez organizacje pozarządowe. 

Przedstawiony powyżej obraz aktywności organizacji pozarządowych 
udzielających się na rzecz mieszkańców gminy Kłaj  stanowi o 
potencjale niniejszych organizacji, który umacnia się także poprzez 
zdobywanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działalność 
statutową. Inicjatywy zmierzające do włączenia osób nieaktywnych 
zawodowo w wielowymiarowy proces edukacji wymagały umiejętności 
organizacyjnych, wiedzy oraz czasu poświęconego na wypełnienie 
formalnych obowiązków. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, 

wspieramy powstawanie i rozwój gminnych organizacji pozarządowych  

i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, 

doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe  

i sprzętowe. 

Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się 

działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się  

i realizowały swoje cele. 

 Rdzeniem współpracy jest kapitał społeczny definiowany często przez 

pryzmat relacji społecznych i korzyści odnoszonych przez lokalną 

społeczność w ramach których jest on rozwijany. Głównym elementem 

tworzącym kapitał społeczny jest zaufanie i współdziałanie. Dla organizacji 

pozarządowych rozwój kapitału społecznego jest istotny i zbieżny z ich misją 

i celami. Pozwala na wykorzystywanie istniejących sieci relacji do 

współpracy, nawiązywania kontaktów, realizacji swoich planów w nowej 

grupie, gdyż dzięki temu łatwiej nawiązuje się kontakty. Tym samym 

zwiększa się zasoby i umacnia skuteczność funkcjonowania. Ponadto, większe 

zaufanie społeczne przenosi się także na poziom współpracy 

międzysektorowej z administracją publiczną i biznesem. 

 

 

Gmina Kłaj 

 



 

 

 

Wykres przedstawiający realizacje zadań publicznych Gminy Kłaj 

przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury, sportu i 

placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

 

 
 



Wydatki Gminy Kłaj na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami 

pozarządowymi 

 

 

 
 


