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Rozpoczęto prace w centrum stolicy gminy

Centrum Kłaja zamieniło się już w teren budowy, a po jej zakończeniu będzie to park z prawdziwego zdarzenia.

W ramach tej inwestycji  powstanie zadaszona letnia scena wraz z zapleczem, gdzie będą odbywać się koncerty oraz różnego rodzaju wy-
darzenia kulturalne.

W projekcie przewidziano również budowę sanitariatów, fontanny, alejek spacerowych oraz urządzeń do rekreacji tj. stołu do ping pon-
ga oraz stołu do gry w szachy. Najmłodszych mieszkańców gminy z pewnością ucieszą urządzania do zabaw oraz renowacja zabytkowe-
go tramwaju użytkowanego dotychczas wyłącznie sezonowo.

Według umowy z wykonawcą renowacja centrum zakończy się jeszcze w 2021 roku.

Plac wokół Gminnego Centrum Kultury i Ośrodka Zdrowia stanie się znacznie piękniejszy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Oliwia Bieda

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – 
etap II i Dąbrowa – etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II i Dąbrowa – etap II - rozpocznie się w najbliższych miesiącach, po-
trwa do lata 2022 i będzie kosztować 4,5 mln zł. Z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie pokryta inwestycja w kwocie 
2,5 mln zł, a 2 mln zł dopłaci gmina.

Po zakończeniu inwestycji w gminie Kłaj brakować będzie kanalizacji już tylko w Brzeziu, Gruszkach, w części Kłaja, na Osiedlu w Łyso-
kaniach oraz na niewielkim odcinku w miejscowości Szarów, gdzie część mieszkańców (20 budynków) nie wyraziła zgody na przejście 
kanalizacji przez ich posesje. Odcinek ten został już zgłoszony do zaprojektowania, możliwe jest, że uda się go wykonać w tym samym 
czasie (w załączeniu mapka) Realizacja inwestycji wpłynie z pewnością na poprawę stanu sanitarnego w naszej gminie i przyczyni się 
do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska.

Małgorzata Balik
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Kolejny duży projekt przekazany 
w ręce wykonawcy

3 sierpnia, Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę na kolejną dużą inwestycję 
na terenie samorządu. Tym razem prace realizowane będą w miejsco-
wości Dąbrowa, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury 
powstanie integracyjne samorządowe przedszkole.  

Furtkę do realizacji zadania otworzyła wysoka dotacja  z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w kwocie aż 2,5 miliona złotych. Całość zada-
nia natomiast ma kosztować 5 289 000,00.

Za tę kwotę powstanie nowy, 3-kondygnacyjny budynek o pow. 880 m2. 

Prace obejmą także rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej 
wewnątrz oraz wokół obiektu. Zaprojektowany został łatwy i bezpieczny 
układ komunikacyjny wraz z miejscami parkingowymi, a także ze zjazdem 
o charakterze publicznym. W takim miejscu nie może również zabraknąć 
placu zabaw. 

Na realizację całości zdania wykonawca - Firma Projektowo-Budow-
lana „WŁODARZ”, który w przetargu przedstawił najbardziej korzystną 
cenowo ofertę - ma czas 12 miesięcy. 

Oliwia Bieda

Obiekty na miarę XXI wieku

W dniu 7 lipca 2021 r. uroczyście otwarto i oddano do użytku dwa spor-
towe obiekty w Gminie Kłaj: nowo wybudowane wielofunkcyjne bo-
isko w Łysokaniach oraz przyszkolne boisko w miejscowości Szarów.

Na projekt nazwany „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej 
w Łysokaniach poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-
-rekreacyjne” gmina Kłaj otrzymała 856 tys. zł dotacji z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z puli na odnowę 
obszarów wiejskich. Natomiast inwestycja „Przebudowa i rozbudowa szkol-
nego boiska sportowego polegająca na wykonaniu nowej sztucznej na-
wierzchni w układzie boiska wielofunkcyjnego z doziemną wewnętrzną 
instalacją oświetlenia boiska, piłkochwytami, ogrodzeniem i zbiornika-
mi na wodę deszczową zrealizowana została przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w ramach projektu: „Małopolska Infrastruk-
tura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Gmina Kłaj dopłaciła do obu zadań 
z budżetu Gminy.

W uroczystościach w ten dzień wzięli udział: Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Wielicki Adam Kociołek, 

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, Radni Po-
wiatowi: Pani Jadwiga Skoczek oraz Zdzisław Prochwicz, Przewodniczący 
Rady Gminy Kłaj Sylwester Skoczek, Radni i Sołtysi Gminy Kłaj, Dyrektor 
Gminnnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół - pan Kazi-
mierz Sroka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Bogdan 
Czyż, Dyrektorzy Placówek Oświatowych oraz Mieszkańcy naszej Gminy.

Uroczystego poświęcenia obu obiektów dokonał ksiądz Wika-
riusz Tomasz Plewa z parafii szarowsko – dąbrowskiej, a Starosta Adam 
Kociołek przekazał w prezencie zestaw piłek do użytkowania dla obu obiek-
tów sportowych. 

Po symbolicznym otwarciu poprzez przecięcie wstęgi przez dzieci oraz go-
ści zaproszonych wielki aplauz wywołały rzuty do kosza na boisku w Ły-
sokaniach, a w Szarowie w budynku szkoły po otwarciu zaproszeni goście 
mogli ugasić pragnienie w ten gorący dzień i porozmawiać przy skromnym 
poczęstunku.

Oba sportowe obiekty dołączamy do listy Gminnych obiektów na miarę 
XXI wieku, które będą wizytówką naszej gminy, a Mieszkańców zaprasza-
my do korzystania i dbania o nowe obiekty, oby służyły Wam jak najdłużej.

Małgorzata Balik
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„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” 
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca aneksem do umowy 
z Wykonawcą zadania tj. firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2021.

Informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwen-
taryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, 
proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

Jednocześnie informujemy, że:

wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, 
którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowo-
du osobistego) przygotowane przez Urząd Gminy Kłaj. 

Prace prowadzone są jednocześnie we wszystkich subregionach, a harmonogram 
prac jest przygotowany z tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy 
Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał 
oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniej-
szym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne, a audytor dostarczy stosowną 
umowę na jego wykonanie.

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE 
tj: techniczny@lgdzpt.pl. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: fotowoltaika@klaj.pl oraz inwestycje@klaj.pl.
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 „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę 
kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

W sierpniu będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powie-

trza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 

2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

• 15 września od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 16 września od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 22 września od godz. 9:00 do godz. 14:00

• 23 września od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu osób zakwalifikowa-

nych (po audycie energetycznym)  do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpi-

sania umowy zostanie następnie wysłane pismo wraz z załącznikami do Umowy. 

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego wła-

snością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach 

domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem: 

http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem 

budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

• zarejestrowana jest działalność gospodarcza

• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Lista osób chcących wziąć udział w projekcie jest już zamknięta.

W przypadku niepodpisania umów przez mieszkańca w konkretnych terminach, skontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej. 

Magdalena Brociek
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Eldorado rekreacji na  Błoniach w Łysokaniach  

Zakończono budowę inwestycji pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele 
społeczno-rekreacyjne”. 

Dzięki temu przedsięwzięciu tzw. błonia na osiedlu w Łyskaniach stały się miejscem do uprawiania sportów i strefą spotkań dzieci i młodzieży. Łąkę zastą-
piło wielofunkcyjne i bezpieczne boisko. Z tego obiektu korzystać mogą miłośnicy piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki oraz piłki ręcznej.  
Część przedsięwzięcia to istny raj dla dzieci! Tuż obok boiska powstał bajkowy plac zabaw. Liczne urządzenia do zabaw, piaskownica, namalowane klasy 
i żywe kolory sprawią, że maluchy nie będą narzekać na nudę. Dorośli natomiast nad swoją kondycją i formą będą mogli pracować dzięki dobrze wypo-
sażonej siłowni zewnętrznej.

Boisko jest oświetlone i posiada parking dla 9 pojazdów, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie tego zdania stało się możliwe dzięki dotacji jaką Gmina Kłaj pozyskała, a była to kwota blisko 800 tysięcy złotych. 

Oliwia Bieda

Sportowe Błonia Łysokańskie

Szanowny Panie Wójcie w imieniu własnym, radnego gminy Kłaj, całej rady sołeckiej, ale przede wszystkim Mieszkańców sołectwa Łysokanie składam 
na Pana ręce serdeczne podziękowania za dotrzymanie obietnicy w postaci wybudowania wspaniałego obiektu sportowego.  Chciałbym równocześnie 
pogratulować Panu tak wspaniałego zespołu ludzi, którzy wykazując się pełnym profesjonalizmem przyczynili się do stworzenia tego obiektu.  Panie 
Wójcie głęboko wierzę, że ten kompleks rekreacyjno - sportowy pozwoli dzieciom i młodzieży w znaczym stopniu podnieść swoja kulturę fizyczną. 
Jednocześnie chciałbym zapewnić Pana, że postaramy się, aby ten wspaniały obiekt był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz, że będziemy 
o niego dbać jak o własne „podwórko”. Dzięki takiemu obiektowi, w przyszłości możemy być świadkami narodzin wielkich talentów sportowych, którzy 
swoje pierwsze kroki stawiali właśnie na naszych „SPORTOWYCH BŁONIACH ŁYSOKAŃSKICH".

W podziękowaniu Sołtys wsi Łysokanie wraz z Radą Sołecką i Mieszkańcami.
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Przybyło miejsc parkingowych…

Od tego lata mieszkańcy podróżujący koleją do pracy czy szkoły nie muszą się martwić gdzie pozostawiać swoje samochody. Tak stało się dzię-
ki zakończonej budowie kolejnych parkingów typu „Park&Ride”. Miejsc postojowych przybyło tam, gdzie ich brak był najbardziej odczuwalny, 
czyli w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP w Kłaju oraz w Dąbrowie przy stacji „Szarów”.

W Dąbrowie przybyło 20 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, a w Kłaju 60 miejsc, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. W miejscach 
tych przewidziano także stanowiska do parkowania rowerów. Miłośnicy podróży jednośladem również będą mogli czuć się bezpiecznie pozostawiając 
swój rower i przesiadając się na pociąg. Natomiast ci, którzy zmęczą się podróżą rowerem na stację „Szarów” będą mogli złapać oddech w specjalnych 
wiatach wypoczynkowych. 

W budowie pomogło dofinansowanie jakie Gmina Kłaj otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020. 

Zadanie przyniesie wymierne korzyści. Przesiadając się na pociąg, będziemy mogli oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Oliwia Bieda
Kłaj

Dąbrowa
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Apel do Mieszkańców

W związku z zauważonymi incydentami niszczenia obiektów użyteczno-
ści publicznej, które mają miejsce w naszej gminie, głównie placów za-
baw, siłowni plenerowych, boisk oraz obiektów rekreacyjno-sportowych, 
Wójt Gminy zwraca się z prośbą do Mieszkańców o zwrócenie uwagi:, 
kto i w jaki sposób korzysta z obiektów użyteczności publicznej. 

Drodzy Mieszkańcy, wszyscy jesteśmy gospodarzami, a Gmina Kłaj 
to nasze wspólne dobro. Naszym obowiązkiem jest o nią dbać. Utrzymanie 
obiektów, aby służyły wszystkim jak najdłużej wymaga zaangażowania nie 
tylko władz samorządowych, ale przede wszystkim współpracy i dobrej 
woli Mieszkańców. To od Nas wszystkich zależy ile będą nam służyć. Dba-
nie o obiekty jak i ich otoczenie powinno być wspólnym dobrem.

Zachęcamy Państwa do współuczestniczenia w dbaniu o wizerunek 
nieruchomości jak i jej otoczenia. Prosimy o zgłaszanie na policję lub 
do urzędu gminy wszelkich niszczycielskich zachowań oraz zaśmiecania, 
bo to również jest bardzo odczuwalne w naszej gminie. Nie tolerujmy 
złych zachowań - na każdy zauważony fakt wandalizmu reagujmy! Zróbmy 
wszystko, aby Gmina Kłaj lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem 
dla innych. Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego wspól-
nego dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, 
zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom 
i wnukom majątek w postaci pięknej przyrody i obiektów użyteczności pu-
blicznej. Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy 
gospodarzami.

Wójt Gminy Kłaj 
Zbigniew Strączek

Działalność Centrum Wspierania 
Rodziny w czasie pandemii

W Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Szarowie prowa-
dzonym przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki dotacji ze strony 
władz gminy Kłaj realizowany jest projekt Centrum Wspierania Rodziny.

W Placówce Wsparcia Dziennego ”Jaskółka” w Szarowie, prowadzonej 
przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dodatkowo dzięki dotacji ze stro-
ny władz gminy Kłaj realizowany jest projekt Centrum Wspierania Rodzi-
ny. Projekt mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży, a także osobom 
dorosłym w sytuacjach trudnych, pomoc w codziennym funkcjonowaniu. 
Dzieci zazwyczaj mogą spokojnie odrobić tutaj lekcje, przygotować wspól-
nie posiłek, pobawić się; oprócz tego uczą się funkcjonowania w grupie, 
radzenia sobie z konfliktami pojawiającymi się wśród rówieśników. 
Oprócz zajęć artystycznych i edukacyjnych w ramach działania Centrum 
Wspierania Rodziny (CWR) - odbywają się również spotkania psychoeduka-
cyjne, zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne prowadzone przez spe-
cjalistów: psychologa, psychoterapeutę, pedagogów.

W czasach przed pandemicznych spotkania twarzą w twarz, spotkania gru-
powe wydawały się oczywiste i naturalne, jednak czas epidemii zmusił 
nas do zmiany dotychczasowego funkcjonowania. Pomimo licznych 
ograniczeń, nie traciliśmy kontaktu z naszymi podopiecznymi i chcieliśmy 
być dla nich wsparciem, właśnie w tym najtrudniejszym czasie. Gdy nagle 
wszystko zostało przeniesione do strefy online, zarówno dzieci jak i rodzice 
stanęli przed nowymi wyzwaniami, co u niektórych wywołało stres i fru-
strację - my byliśmy gotowi do pomocy. W tej sytuacji sprawnie przeszliśmy 
na kontakt zdalny, wykorzystując internet, media społecznościowe i zwykły 
telefon. Gdy sytuacja na to pozwoliła zaczęliśmy realizować zajęcia hybry-
dowo czyli w sposób mieszamy: on-line oraz stacjonarnie. W specyficznych 
warunkach ale z zachowaniem reżimu sanitarnego realizowaliśmy szereg 
zajęć. Wiedzieliśmy jak ważnym jest spotkać się na „żywo”, w sytuacji gdy 
większość zajęć szkolnych i pozalekcyjnych przeniosła się „do sieci.” Dbając 
i przestrzegając wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego, oferowaliśmy wsparcie wszystkim zainteresowanym. Było to przede 

wszystkim wsparcie pedagogiczne oraz psychologiczne, które realizo-
waliśmy poprzez zajęcia indywidualne. Wyszliśmy naprzeciw wszystkim 
problemom, które mogły wynikać z aktualnego stanu rzeczy - czasu izola-
cji i odosobnienia, lęku, zagubienia, złości. Po pół roku pracy w specyficz-
nych warunkach udało nam się zrealizować szereg działań - od pomocy 
psychologicznej przez zajęcia pedagogiczne, artystyczne oraz pomoc w na-
uce. Aktualnie realizujemy wszystkie zajęcia stacjonarnie, oczywiście nie 
zapominając o zachowaniu reżimu sanitarnego i przestrzegając odgórnych 
wytycznych. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od września do kontak-
tu oraz skorzystania z oferty naszych zajęć - indywidualnych i grupowych 
dla dzieci, jak również wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych.

Elżbieta Kędzierska

„Aktywny Senior” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju w ramach Rozwoju Pomocy 
Społecznej realizuje projekt „Aktywny Senior” mający na celu wsparcie, 
aktywizację i poprawę jakości życia seniorów.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną seniorzy, którzy będą 
mogli skorzystać między innymi z:

• darmowej porady prawnej w każdy czwartek w godzinach od 13-15 
po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym,

• pomocy specjalisty ds. seniorów, który będzie pomagał między inny-
mi w: załatwianiu spraw urzędowych, redagowaniu pism, w załatwia-
niu spraw wymagających umiejętności obsługi platform elektronicznych 
itp.,

• ze szkoleń dla seniorów zainteresowanych opanowaniem umiejętno-
ści obsługi urządzeń do komunikowania się na odległość.,

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cy-
klu zajęć wykładowo - warsztatowych o następującej tematyce:

• oszustwa i wymuszenia na osobach w wieku senioralnym,

• karta dużej rodziny i karta seniora - jakie korzyści płyną z ich posiadania,

• ratownictwo przedmedyczne i pierwsza pomoc dla seniorów oraz osób 
z nimi pracujących,

• radzenie sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją oraz po-
wrotem do normalnego życia po epidemii,

8
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• odbudowywanie relacji międzypokoleniowych i unikanie konflik-
tów w rodzinie,

• spotkanie z lekarzem geriatrą dotyczące problemów związanych ze 
starzeniem się. 

Projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody 
Małopolskiego.

Termin realizacji projektu: od 01.07.2021 do 31.12.2021.

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 24.288,00 
zł, przewidywane środki własne na realizację zadania to 6.072,00 zł. Całko-
wita wartość projektu wynosi 30.360,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
12 284-15-66.

Dyżury Rachmistrzów spisowych 
w Urzędzie Gminy w Kłaju

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 
zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w sali widowiskowej 
Urzędu Gminy w Kłaju. 

Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawo-
wego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmi-
strzów w każdy wtorek oraz czwartek między 16:00, a 18:00.

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

Wejście do budynku Urzędu Gminy pod zegarem. 

Gminne Biuro Spisowe w Kłaju

Dzięki Waszym wielkim sercom!

6 lipca jednostki OSP Kłaj, OSP Brzezie, OSP Targowisko, OSP Łężkowice 
oraz OSP Dąbrowa dostarczyły do Nowej Białej pomoc, jaką w krótkim 
czasie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu nie tylko druhen 
i druhów, ale i wszystkich mieszkańców Gminy Kłaj. 

Do ofiar żywiołu dotarła pomoc w postaci środków czystości, żywności, 
materiałów oraz budowlanych. Dziękujemy wszystkim czynnie zaanga-
żowanym firmom i mieszkańcom Gminy za pomoc w organizacji zbiórki. 
Udało się również zebrać i przekazać środki finansowe dla najbardziej 
potrzebujących rodzin, które ucierpiały w wyniku żywiołu.

OSP Kłaj 

ZAPROSZENIE

Parafia Rzymskokatolicka w Kłaju, Dyrekcja SP w Kłaju, 5. Batalion 
Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Nadleśnictwo Niepołomice 

oraz Jednostka Wojskowa – Skład Kłaj, mają zaszczyt zaprosić na uro-
czystość upamiętniającą 82. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, 

która odbędzie się wyjątkowo

w PONIEDZIAŁEK, 20 września 2021 r., o godz.11:30, 

przy Grobach Żołnierzy w Puszczy Niepołomickiej (Poszyna).

Spotkamy się w tym miejscu już po raz 30.

W PROGRAMIE:

- uroczyste rozpoczęcie,
- występ uczniów z SP w Kłaju,
- Apel poległych,
- składanie wieńców,
- Msza polowa,
- „Spotkanie Pokoleń”

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Wyjazd do Pszczyny 
i goczałkowickich ogrodów

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
z Brzezia przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj zorganizowało 29 czerw-
ca wyjazd integracyjny połączony z plenerem artystycznym dla osób 
niepełnosprawnych uczęszczających na co dzień do Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Brzeziu oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Kraj.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Ośrodku Hodowli Żubrów i Eduka-
cji Leśnej w Jankowicach, gdzie mieliśmy okazję podglądnąć żubry w ich 
naturalnym środowisku. Stado liczące siedem sztuk z małym żubrzątkiem 
wyłoniło nam się z lasu i pokazując nam się w całej okazałości - była to chwi-
la dokarmiania zwierząt. Pomimo że w naszej Puszczy Niepołomickiej 
mamy kilka sztuk tego zwierzęcia, to dopiero tutaj mieliśmy okazję zoba-
czyć je tak blisko, poobserwować ich zachowanie stadne, wygląd. Zrobiły 
na nas olbrzymie wrażenie.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Zamku w Pszczynie, który 
wzbudził nasz podziw ze względu na panujący w komatach przepych i luk-
sus oraz ilość znajdujących się tam eksponatów. Mogliśmy wyobrazić sobie 
życie ich mieszkańców na tle historii. Ochłodziliśmy się w przepięknych 
ogrodach przy zamkowych, które urzekły nas różnorodnością roślinno-
ści i zwierząt oraz urokliwymi stawami, mostkami. Nie obyło się bez wizyty 
na Rynku Pszczyny, gdzie skusiliśmy się na pyszne lody.

Ostatnim etapem wyjazdu było odwiedzenie ogrodów w Goczałkowicach. 
Niesamowite wrażenie, doznania różnych rzeczywistości poprzez zaaran-
żowane ogrody od surowych, skandynawskich poprzez przystrzyżone, 
wystylizowane japońskie, kwitnące angielskie, a także obrazujące stare 
zagrody wiejskie czy też patio na Sycylii. Zagajniki pachnące lawendą lub 
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różami, fontanny, chatka Hobbita, wijące się dróżki, chodniczki i podesty 
widokowe. Właśnie to miejsce zmotywowało nas do przeprowadzenia ple-
nerów artystycznych, gdzie każdy uczestnik wyjazdu mógł przelać na pa-
pier, płótno wrażenia z całego dnia.

Dzięki temu 9 lipca odbyła się wystawa obrazująca nasz wyjazd po-
przez przygotowanie prezentacji oraz wyeksponowaniu prac artystów.

Dziękujemy włodarzom naszej gminy oraz Stowarzyszeniu „Dobro Dziecka” 
za umożliwienie spędzenia tak cudownie wolnego czasu, w towarzystwie 
roślin, zwierząt i znajomych twarzy. Pozwoliło to nam zaczerpnąć nowo-
ści i urody naszego kraju. Z rozmarzonym wzrokiem spoglądamy na mapę 
Polski i snujemy plany na kolejne przygody…być może za rok znowu nam 
się uda.

Ewelina Makowiecka-Sieńko

Majowe wspomnienie 
mieszkanki Kłaja

Z życia Kapliczek Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Podlas przy rampie 
na skraju lasu, jak również na naszej posesji przy ulicy Podlas 552.

W tym roku dużo się działo. Najpierw na skraju lasu podczas wycin-
ki drzew spadła kapliczka. Ja czułam, że powinnam tam jechać i gdy to zo-
baczyłam to struchlałam. Kapliczka wisiała na dole, a figura Matki Bożej 
była roztrzaskana. Ten widok mnie przestraszył. Natychmiast wykonałam 
telefon do Pana leśniczego, który przyjechał z tymi, którzy to zrobili. Oni się 
bali i tłumaczyli, że to nie ich wina. Ja wysłuchałam oraz wybaczyłam w koń-
cu wszystko może się zdarzyć i może tak miało być. Pan leśniczy okazał 
się wspaniałym człowiekiem i postanowił kupić nową figurkę oraz nowe 
dębowe ramki do drzwiczek. My odświeżyliśmy domek Matki Bożej 
i posadziliśmy nowe kwiaty. Wszyscy, którzy tam chodzą ogromnie się 
cieszyli. Figurkę poświeciłam specjalnym poświeceniem przez ręce dzieka-
na Bazyliki Świętego Mikołaja w Bochni – Ryszarda Postołowicza. Gotowy 
domek Matki Bożej umieściliśmy z powrotem na Dębie -najpiękniejszym 
na skraju lasu, w jego koronie.

Matka Boża Fatimska objawiła się dzieciom w Fatimie w koronie Dębu i tak 
pod lasem sama chciała być. Przy umieszczeniu pomógł nam sąsiad, wspa-
niały człowiek Janusz Mięso ze swoim synem. Na ręce Matki Bożej zawie-
rzyłam Pana leśniczego, tych, którzy pomogli, wszystkich, którzy to miejsce 
nawiedzają i Pana Wójta Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka. Niejednokrotnie 
dzięki uprzejmości Wójta miejsce to jest sprzątane, a rowy czyszczone 
przez pracowników z urzędu pracy. 

Miejsce to upodobała sobie młodzież, która nie traktuje tego miejsca z nale-
żytym szacunkiem i pozostawia tam śmieci. My cierpliwie sprzątamy i Mat-
ce Bożej zawierzmy, ale to jest trochę ponad nasze siły, gdyż ludzie nie 
rozumieją, że lasu i pól nie można zaśmiecać i truć środowiska. 

Teraz nasza posesja i nasza Pani Fatimska jest na podwórku Kłaj 552. 

Las dużo ludzi „zna”, ponieważ mnóstwo osób tam spaceruje i jeź-
dzi na rowerach. Dlatego czynnie współpracuję z Nadleśnictwem Niepo-
łomice. Wspólnie z sąsiadami wystosowaliśmy pismo z prośbą o wycięcie 
suchych drzew przy ul. Podlas, które zagrażały powaleniem. W maju 2021 
roku nasza prośba została spełniona. Zrobili to pięknie z czego są zdjęcia.

Drzewa te stanowiły zagrożenie nie tylko dla nas, ale dla wszystkich którzy 
tu chodzą pieszo i przyjeżdżają rekreacyjnie.  W maju, w lesie odprawiliśmy 
nabożeństwa majowe. Niestety ze względu na stan mojego zdrowia uda-
ło odprawić się ich tylko 8. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się 
odprawiać tzw. majówki codziennie. 

A teraz pięknie widoki przy naszej posesji.

Z poważaniem dla czytelników, 
Zofia Szczudło.



SAMODZIELNOŚĆ  Lipiec-Sierpień 2021

KULTURA

11

Bawimy się!

Zabawa ruchowa jest prostą, nieskomplikowaną formą wprowadzającą 
dzieci w radosny nastrój i dobre samopoczucie, a ogromna ich różnorod-
ność i wszechstronność oddziaływania wysuwa je na pierwsze miejsce 
pracy z dziećmi. Zabawa z dzieckiem jest tak mocno wpisana w codzien-
ność, że często zapominamy o tym, jak wielką ma wartość.

Spotkanie najmłodszych naszej gminy z profesjonalnymi animatora-
mi zabaw w Domu Kultury w Łysokaniach miało na celu stworzenie 
przestrzeni na swobodne bycie razem rodziców z dziećmi, dzieci z dziećmi, 
każdego z każdym. Fenomenem takich zabaw jest to, że instynktownie, 
mechanicznie przynoszą konkretne, wymierne korzyści. Dlaczego? – 
bo rozwijają wszystkie cechy motoryki takie jak siła, szybkość, zwinność, 
wytrzymałość, gibkość, moc. Zabawy ruchowe współdziałają w dużym 
stopniu z rozwojem wrażeń, spostrzeżeń i wiadomości o otoczeniu, rozwi-
jają wyobraźnię i uczą bystrego pojmowania zjawisk, logicznego myślenia. 
Zabawy są jednym z najważniejszych czynników wychowania moralnego. 
Dziecko w zabawie wie, że musi być rzetelne, uczciwe, prawdomówne, 
opanowane i cierpliwe. Dzięki takim zabawom dziecko z łatwością 
przyswaja umówione znaki, sygnały oraz kształtuje umiejętności poro-
zumiewania się z grupą bez słów. Tego typu zabawy daję możliwość 
równoczesnego odziaływania na fizyczną i psychiczną stronę osobowości – 
dlatego bawmy się jak najwięcej dla własnych korzyści i korzyści naszych 
pociech.

Mamy nadzieję, że zabawy z animatorami w WDK w Łysokaniach dały 
dzieciakom wiele powodów do śmiechu i uśmiechu. Istnieje mnóstwo spo-
sobów na to, by wzbudzić u dzieci radość – twórzmy, zatem wspomnie-
nia dzięki atrakcjom, za którymi dzieci przepadają. Pomagajmy zapominać 
dzieciom o „małych zmartwieniach”.

Zauważmy, że w każdym dziecku drzemie iskierka geniuszu. Duża por-
cja zabawy, świeża dawka pomysłów, smakowite przekąski, nagrody i pre-
zenty sprawiły, że nasze skarby wracały do domów z uśmiechem na twarzy, 
energią i przyjaznym nastawieniem do świata. Wierzymy, że pozytywne 
emocje zapadają w pamięci lepiej niż drogie prezenty i wierzymy, że „kiedy 
śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Gminie Kłaj oraz Wójtowi Zbigniewo-
wi Strączkowi za możliwość wypełnienia momentów domowej izolacji kre-
atywną zabawą.

Jadwiga Solarz 

Festyn w Targowisku 2021

24 lipca odbył się festyn w Targowisku, inny niż zwykle. Światowa pande-
mia, nie pozwoliła na urządzenie corocznej wielkiej fety, jednak niestru-
dzonym wolontariuszom udało się zorganizować festyn w kameralnym 
gronie mieszkańców. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16, atrak-
cjami dla najmłodszych – animacje, wesołe miasteczko, konkursy, liczne 
kramy. Nieco starsi mogli powalczyć o nagrody w zawodach strzeleckich 
pod egidą TKKF „Wiarus” w Niepołomicach. Wspaniała pogoda pozwoli-
ła na zabawę do białego rana przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu. 

Zorganizowany Festyn miał na celu odnowienie więzi sąsiedzkich, inte-
grację młodszych i starszych, a przede wszystkim przełamanie rutyny 
izolacji społecznej spowodowanej pandemią.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko wraz z Radą Sołecką pragną 
podziękować za pomoc w organizacji Gminie Kłaj, strażakom z OSP Tar-
gowisko, MPGO Kraków, firmie Pro-Construction z Łężkowic, TKKF „Wiarus” 
z Niepołomic oraz wszystkim wolontariuszom. 

Urszula Nazaruk

IV Piknik Rodzinny w Targowisku – 
Kolorowo i sportowo

27 czerwca 2021 roku odbył się IV Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Impreza jest organizowana przez nauczycieli i Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Targowisku. 

O godzinie 14.00 przybyłych przywitały kolorowe dmuchane zjeżdżalnie 

i nauczyciele organizujący rodzinne zawody sportowe. Chętni zapisy-

wali się na rodzinne skakanie na skakance XXL, przeciąganie liny, bie-

gi w workach, z jajkiem na łyżce, ze związanymi nogami, rodzinny zbijak. 

Zabawa była świetna, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Na każde 

dziecko czekał słodki upominek.

Najmłodsi znakomicie się bawili w towarzystwie animatorek z grupy „Fiku – 

Miku”, które przepięknie malowały twarze, organizowały pokaz wielkich 

baniek mydlanych czy zajęcia z chustą animacyjną.

W organizację pikniku włączyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Targowisku, prezentując sprzęt, przygotowując pianę do zabaw dla dzie-

ci i kurtynę wodną dla ochłody. Zasady prowadzenia resuscytacji, także 
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przy użyciu urządzenia AED, przypomniała pani Katarzyna Kościółek – na-

uczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Na koniec opiekun samorządu uczniowskiego, pani Małgorzata Bolek, 

ogłosiła wyniki konkursu „Superklasa”. Najaktywniejsi w roku szkolnym 

2020/2021 byli uczniowie klasy III. Dzieci otrzymały nagrodę od Rady 

Rodziców.

Mimo przesunięcia terminu pikniku, co było spowodowane zasadami bez-

pieczeństwa wprowadzonymi ze względu na pandemię COVID-19, impre-

za była bardzo udana.

Słowa uznania kierujemy do Rady Rodziców działającej przy Szkole 

Podstawowej w Targowisku. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, 

determinację w organizacji tej rodzinnej uroczystości. 

Podziękowania przesyłamy także: OSP Targowisko, TSN, Anna i To-

masz Fortuna, Zakład Produkcji Doświadczalnej „Cebea” w Bochni, Sklep 

„U Zochy” w Targowisku, Market „Point” Kłaj, Stowarzyszenie Rozwo-

ju Wsi Targowisko, Jadwiga Skoczek, Tomasz Piwowar, Food Care. 

Patrycja Winzer

Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.

Nasze korzenie, czyli jak zacząć 
przygodę z genealogią

Za nami drugie spotkanie z genealogią Regionalnego Koła Historycz-
nego „Zadora”. Tym razem czytaliśmy różne akty metrykalne starając 
się „odszyfrować” zawarte w nich informacje. Nie jest to takie proste, 
ale przy odrobinie wprawy i kilku podpowiedziach większość osób 
jest w stanie wyłuskać ze spisanego kilkaset lat temu aktu metrykalne-
go swojego przodka informacje o dacie jego urodzenia, ślubu, śmierci,  
imiona i nazwiska jego rodziców, żony, dzieci itp.

Okazuje się również, że aby zacząć prowadzić własne badania wcale nie 
musimy wychodzić z domu. Spora część akt jest dostępna zdalnie. Również 
te, które są w zasobach bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowe-
go w Krakowie. Na kolejnych zajęciach dowiemy się jak skutecznie prze-
glądać takie strony, poćwiczymy wyszukiwanie na „szukajwarchiwach.pl”.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie. Krajo-
braz kulturowy Gminy Kłaj”. 

Dofinansowano ze środków Gminy Kłaj.

Regionalne Koło Historyczne „Zadora”

Kim jestem i skąd pochodzę?
To pytanie zadaje sobie wielu z nas. Odpowiedź na nie może być 
zaskakująca, bo poszukiwanie własnych korzeni to wielka przygoda, 
która potrafi przynieść nieoczekiwane rezultaty. Jak stworzyć własne 
drzewo genealogiczne, aby nie popełnić  błędów? Wskazówek udzieliły 
nam panie ze stowarzyszenia Twoje korzenie w Polsce podczas XVIII spo-
tkania Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”.

Zanim odwiedzimy państwowe lub kościelne archiwa należy usystema-
tyzować posiadaną przez nas wiedzę o przodkach, przeglądnąć stare ro-
dzinne zdjęcia i dokumenty, porozmawiać z członkami rodziny, odwiedzić 
miejsca pochówku bliskich i spisać dane z tablic nagrobnych. Ważne są 
przede wszystkim takie informacje jak:  imię i nazwisko przodka oraz na-
zwisko rodowe w przypadku kobiety, daty urodzenia, ślubu, śmierci, nazwy 
miejscowości, z którymi był związany, oraz jakiego był wyznania. Tak 
zgromadzone materiały to pierwsze kroki do dalszych poszukiwań. O tym, 
co zrobić z tą wiedzą dowiemy się na kolejnym spotkaniu Koła, które od-
będzie się 30 lipca 2021 o godz. 17.30 w sali konferencyjnej nad biblioteką. 
Wtedy porozmawiamy o następnym etapie w naszych poszukiwaniach, 
którym jest wizyta w archiwum.

Aneta Strach
Kamila Polak

Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie
W sobotę 24 lipca, miałyśmy przyjemność współorganizować Stra-
żacki Piknik Rodzinny. Była to niezwykła międzypokoleniowa peł-
na atrakcji impreza, która odbyła się na skraju Puszczy Niepołomickiej, 
na boisku LKS Zryw Szarów. Ogromne zainteresowanie uczestników pik-
niku ekspozycją naszego Koła oraz chęć skosztowania naszych wyro-
bów niezmiernie nas cieszą, a wszystkie pozytywne i serdeczne opinie, 
które ciągle do nas docierają, dają nam siłę i chęć do dalszej pracy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom, za wspólną pracę dla do-
bra i rozwoju naszej lokalnej społeczności, a sponsorom, za zrozumienie 
i wsparcie naszych inicjatyw. Razem możemy więcej!

Elżbieta Jankowicz
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Strażacki Piknik Rodzinny

24 lipiec na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Szarowa oraz są-
siednich miejscowości. To właśnie wtedy na boisku LKS Zryw Szarów od-
był się ,,Strażacki Piknik Rodzinny’’.

Świętowanie rozpoczęło się już od wczesnych godzin przedpołudniowych 
turniejem szachowym, zorganizowanym przez KS Szachownica. Po turnie-
ju rozpoczął się blok atrakcji przeznaczony dla najmłodszych. Dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie, gry z nagrodami oraz zabawy i atrakcje zapewnione 
przez animatorów w całości zostały sfinansowane przez naszych nieza-
wodnych sponsorów.

Piknik uświetniły również pokazy sprzętu strażackiego zorganizowane 
przez druhów OSP Szarów, oraz instruktaż umiejętności, jakie posiadają 
lokalni karatecy Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.

Kolejnym punktem imprezy był towarzyski mecz piłki nożnej w wyko-
naniu Old Boy Szarów Dąbrowa vs Old Boy Puszcza Niepołomice, a całą 
imprezę zwieńczyła zabawa taneczna prowadzona przez DJ.

Przez cały czas trwania imprezy można było skosztować wspaniałych wy-
pieków oraz potraw regionalnych, które zostały przygotowane przez panie 
z KGW Szarów.

Organizatorem Strażackiego Pikniku Rodzinnego była Ochotni-
cza Straż Pożarna w Szarowie, przy współudziale LKS Zryw Szarów, 
KGW Szarów oraz Rady Sołeckiej wraz z p. Sołtys.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Kłaj.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym, 
firmom i instytucjom, które wsparciem finansowym lub rzeczowym, 

a także poświęconym czasem i pracą przyczyniły się do uświetnienia Stra-
żackiego Pikniku Rodzinnego.

Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamie-
rzeń. To prawdziwy dowód na istnienie ludzi dobrej woli, na których 

zawsze można polegać.

,,Dobro to jedyna inwestycja,
Która nigdy nie ponosi strat’’ 

Gorące podziękowania płyną do:

1. Urząd Gminy Kłaj
2. Adam Dziadur. Piekarnia ,,Janek”. Szarów
3. Adam Dziadur. Sklep ,,Groszek”. Brzezie, Niepołomice
4. Piotr Iwulski. ,,KRUSZ-BUD”. Zakład Eksploatacji Kruszywa
5. MPGO Sp.z o.o Kraków
6. Rada Rodziców ZSO w Szarowie
7. Stanisław, Krzysztof Iwulski. Usługi, Transport, Roboty Ziemne. Szarów
8. Daniel Szewczyk. ,,Klima System”. Szarów
9. Firma Konsorcjum
10. Jarosław Jastrzębski. Usługi ślusarskie. Szarów
11. Grzegorz Kalicki, Piotr Kalicki. G.P.,,INSTAL-REM”S.C. Zakrzów
12. Jacek Kukiełka. Gospodarstwo Ogrodnicze. Brzezie
13. Martyna Wrona
14. Rutkowska & Rutkowska. Gabinet Stomatologiczny. Dąbrowa
15. Renata, Grzegorz Jach. Ferma Drobiarska. Szarów
16. Elżbieta Jankowicz. Sołtys Szarowa.
17. Elżbieta Baja. Radna Gminy Kłaj
18. Maciej Palich
19. Sklep Spożywczo – Przemysłowy ,,Bartek”. Szarów
20. Katarzyna Kasina. Firma ,, CLIC SYSTEM”
21. Stanisław Hytroś. Zakład Blacharstwa Samochodowego. Dąbrowa
22. Krzysztof Rusin. Instalacje Sanitarne. Szarów

23. Salon Fryzjerski ,,Waldi”. Beata Walaszek. Szarów.
24. Anna Jachymek. Restauracja – Hotel ,,Azalia”. Szarów.
25. Krystyna, Józef Zawadzki. Sklep ,,Mini – Delikatesy”. Targowisko
26. Adam Kowal
27. Mirosław Kowal. Zakład Szklarski. Dąbrowa
28. Waldemar Kowal. Zakład Szklarski Szlifiernia Szkła i Luster.
29. Auto Centrum. Dorota Juszczyk. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów.
30. Zbigniew Gądor. Szachownica.
31. Kwiaciarnia ,,Maciejka”. Grzegorz Wcisło. Szarów.
32. MG Serwis. Marcin Gruszecki. Szarów.
33. Springos sp.z o.o.
34. Firma Gastronomiczna` ,,Frykas”. Zbigniew Buczek, Tomasz Wajda. 
Szarów.
35. ,,MM AUTO SERWIS” kompleksowe naprawy powypadkowe. Miro-
sław Mleko. Szarów.
36. Firma ,,KONSTRUKTA” sp. z o.o. Artur Cieślik, Tomasz Talaga
37. Jadwiga Skoczek. Radna Powiatu Wielickiego.
38. Roman Marosz. Sołtys Dąbrowy.
39. Łukasz Wójcik. Szarów
40. Paweł Orlik. Zakład Instalacyjny Wod Gaz CO. Szarów
41. J.G.BYGG. Jacek Gądor. Domy szkieletowe.
42. Sylwester Skoczek. Przewodniczący Rady Powiatu
43. Hydrodom. Seweryn Wajda
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„Wszystko jest lekcją”
Już z samej definicji jubileuszu wynika, że jest to ważna, okrą-
gła rocznica jakiegoś wydarzenia czy przedsięwzięcia i uroczystość 
organizowana dla jej uczczenia. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu 10 
– lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Kłaj było spotkanie przy 
lamce szampana oraz jubileuszowym torcie. Nie sposób opisać w kil-
ku słowach całego spektrum doświadczeń, którymi mogą się podzielić, 
można nawet powiedzieć „poszczycić” dostojni uczestnicy zajęć, 
prelekcji, spotkań, wywiadów, wykładów, monologów i dialogów nasze-
go Gminnego Uniwersytetu. Nie sposób też wymienić wszystkich, któ-
rzy dali im szansę tak wszechstronnego rozwoju i pogłębiania wiedzy 
z wielu dziedzin nauki. Zakres tematyczny proponowanych zajęć współ-
grał z potrzebami człowieka toteż nikt nigdy nie miał poczucia straco-
nego czasu. Przeciwnie. Zachętą dla innych powinno być właśnie to, że 
spotkania w towarzystwie przyjaznych sobie ludzi, przyjaciół mogą być 
tak ważnym elementem terapeutycznym i doskonałą szkołą empatii i in-
tegracji społecznej.

Cieszymy się, że UTW na stałe wpisał się w rys historyczny naszej gminy, że 
prowadzi bardzo ważną działalność edukacyjną, że ciągle poszerza się krąg 
osób uczestniczących w zajęciach. Tematyka wykładów dotyczyła w szcze-
gólności zdrowia, kultury, wiedzy o regionie, psychologii wieku starszego, 
literatury, przyrody, prawa, Unii Europejskiej, gospodarki i finansów. 
Słuchacze uprawiali malarstwo, rękodzieło artystyczne, uczyli się języ-
ków obcych, obsługi komputera. Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych były 
warsztaty sprawnościowe, Nordic Walking, wycieczki i rajdy turystyczne 
oraz imprezy integracyjne.

Dla zobrazowania pracy Uniwersytetu podajemy kilka liczb: 
- łączna liczba słuchaczy w roku 2020 to prawie 100 osób
- zorganizowano 90 wykładów wygłaszanych przez wybitnych specja-
listów z różnych dziedzin, 3 cykle kursów językowych, 3 cykle szkoleń 
komputerowych.

To jeszcze nie wszystko:
- odbyły się 22 wycieczki krajowe i 4 zagraniczne
- ćwiczyli tężyznę fizyczną w 3 cyklach gimnastyki pilates oraz tężyznę 
psychiczną podczas 6-ciu szkoleń edukacyjnych, warsztatów i konferencji
- brali czynny sportowy udział w 10 – ciu senioraliach i 3 spartakiadach 
olimpijskich UTW.
- przeżyli wspólnie 8 wieczorów wigilijnych i spotkań noworocznych, 
przetańczyli 5 wspaniałych zabaw

- integrowali się 18-krotnie w sali lub w plenerze, witając, bądź żegnając 
rok akademicki.

Patrząc na te wymierne rezultaty – gala jubileuszowa była okazją dla wrę-
czenia wyróżnień i podziękowań dla wszystkich członków UTW wnoszą-
cych wkład w działalność Uniwersytetu. 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, 
oraz słuchacze i sympatycy UTW. Swoją obecnością zaszczycili nas inicjato-
rzy i twórcy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju Pani Poseł Elżbieta Achin-
ger, Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek.  Miło nam było również gościć 
Starostę Wielickiego Adam Kociołka wraz z małżonką, Prezesa Zarządu Sto-
warzyszenia „ Manko” Pana Łukasza Salwarowskiego, Prezes UTW Panią 
Krystynę Lewkowicz z Warszawy, Panią Wiesławę Borczyk z Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń UTW z Nowego Sącza oraz inne osobistości odpo-
wiedzialne za wzorową współpracę z innymi, przyjaznymi Uniwersyteta-
mi Trzeciego Wieku.

Jubileusz został uświetniony występem tanecznej formacji „ Akademia Ru-
chu” pod dyrekcją Pani Ewy Glicy – trenera i choreografa tańca. Dziękujemy 
za wspaniały, ekspresyjny i spektakularny pokaz. Muzyką i poezją bawił 
nas program artystyczny przygotowany przez Kazimierza Musiał -poetę 
bocheńskiego wraz z zespołem, a cudownym głosem reprezentantka mło-
dego pokolenia - Oliwia Mikulec sprawiła, że wszyscy muzykalnie powró-
cili do „tamtych lat”.

Rozmowom nie było końca. Niedowierzając, że minęło już 10 lat – dojrzali, 
ale wciąż tacy młodzi, wszyscy jednak patrzyli daleko, daleko w przyszłość.

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla Pani Marii Chyl 
– Prezes naszego gminnego UTW – osoby wyjątkowo zaangażowanej 
w pracę nad trwałością tego projektu. Dziękujemy Pani Prezes, że uda-
ło się skupić wokół siebie tak liczna grupę ciekawych wiedzy ludzi. Sukces, 
oprócz tzw „farta” zawsze okupiony jest ciężką pracą, a praca to most 

między rzeczywistością a marzeniami. Życzymy, by ten most był drogą 
do kolejnych jubileuszy. Serdeczne gratulacje!!!

Działalność UTW przez 10 lat nie byłaby możliwa bez zaangażowa-
nia i wsparcia członków, partnerów, sponsorów i przyjaciół. Bardzo ser-
decznie dziękujemy za każde słowo, każdy gest, każdy grosz. 

Uroczystość i świętowanie tego pięknego jubileuszu możliwa była dzię-
ki wsparciu sponsorów:

Gmina Kłaj
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Porozumienie UTW Warszawa – Krystyna Lewkowicz
Apteka Radix – Barbara Jurkowska
Bank Spółdzielczy w Kłaju
Ubezpieczenia Kłaj – Lucyna Renata Lipa
Anna i Grzegorz Kot
Mariusz Szkoła
Fortuna Sp. Sklep Przemysłowy Kłaj
Zofia i Jan Kukieła
Krzysztof Grzegorczyk
Daniel Manowita - Dan-Stone- Usługi kamieniarskie
Twoja Apteka Kłaj
Delikatesy Centrum
Linkart Kłaj
Szczudło Elżbieta
Salon Urody Justyna Ułan
Preston Construction FHU Przemysław Lech
Elżbieta i Jerzy Łysek - Zakład Cukierniczy
Maciej Kukieła
Renata Mięso

Każda rocznica jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze 
pozostają  w pamięci, a uporządkowane pozostają w naszych kronikach 
bogato ilustrowanych zdjęciami, życzeniami, tekstami, gratulacjami. 
Z wielką nadzieją wyczekujemy kolejnych relacji z działalności nasze-
go rodzimego Uniwersytetu. Mamy nadzieje, że najbliższe lata będą obfite 
w nowe inicjatywy i będą dla wszystkich studentów równie radosnym i in-
spirującym czasem, jak dotychczas.

Jadwiga Solarz 
Fot. Małgorzata Balik
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Na usługach gestapo.  
Adela ze Staniątek

Około siedemdziesięcioro aresztowanych konspiratorów, z których 
tylko nieliczni uniknęli śmierci z rąk okupanta – to straszliwy bilans 
działań gestapo wobec podziemia na terenie Szarowa, Podłęża, 
Staniątek, Dąbrowy, Niepołomic, Kłaja, Targowiska, Brzezia, Gruszek, 
Łysokań i Zakrzowa. Największe straty poniosła placówka Obwodu 20 
Narodowej Organizacji Wojskowej. Praktycznie została rozbita. Inną 
liczną grupę ofiar stanowiły osoby sprowokowane przez dwóch gesta-
powskich agentów do udziału w – jak się okazało – fikcyjnej organiza-
cji AK w Szarowie. Niemcom nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie 
wyjątkowo gorliwi i bezwzględni konfidenci oraz agenci. Jak potoczyły 
się ich losy po wojnie? Czy dosięgła ich sprawiedliwość?

Współpraca z gestapo

Jak pokazuje historia organizacji podziemnych działających 
w czasie II wojny światowej, ryzyko wpadki było bardzo duże. 
W szczególności jeśli konspiratorzy nie mieli żadnego doświadcze-
nia ani przygotowania do tego rodzaju działalności lub wykazywali się 
niefrasobliwością i nie przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Kluczowe znaczenie miała jednak praca konfidentów i agentów gestapo. 
Dziś w wielu przypadkach trudno rozstrzygnąć, którzy z nich współpracę 
podjęli z własnej inicjatywy, a którzy w wyniku szantażu (np. pod groźbą 
wysłania do obozu koncentracyjnego, utraty życia, represji wobec człon-
ków rodziny). Nie ulega wątpliwości, że tych pierwszych było najmniej – 
potwierdzali to sami byli funkcjonariusze gestapo. Aresztowany po wojnie 
gestapowiec Maks Kwast zeznał, że byli to najbardziej aktywni i wartościo-
wi agenci. 

Wykaz agentów i konfidentów gestapo

Kontrwywiad Armii Krajowej sporządził Wykaz agentów i konfidentów z Kra-
kowa (opracowanie KW. „Wiktora”) na dzień 1.01.1945 r., obejmujący 807 
osób. Znalazły się tam nazwiska agentów z meldunków i sprawozdań 
kontrwywiadu z różnych odcinków i okresów. Na wykazie znajdowało się 
dużo osób, wobec których sądy podziemne wydały wyroki kary śmierci, 
a wśród nich byli też straceni w drodze egzekucji. Część osób z listy była je-
dynie podejrzewana o zdradziecką działalność i ich status wymagał dalszej 
weryfikacji. Oprócz osób narodowości polskiej współpracujących z oku-
pantem na liście byli również Żydzi i Ukraińcy. Bez względu na motywacje, 
wyjątkowo perfidna działalność niektórych agentów do dziś budzi odrazę. 

Przystojna i bezwzględna

Jedną z takich postaci była Adela Migasówna. Urodzona 20 mar-
ca 1921 r. i zamieszkała przed wojną w Staniątkach przy dzisiejszej ulicy 
Jana Pawła II, została zapamiętana w okolicy jako przystojna, uwodziciel-
ska dziewczyna o nienajlepszej reputacji (alkohol, mężczyźni – była dla nich 
bardzo „gościnna”…). To m.in. ona sprowadziła nieszczęście na swoją wieś 
i okoliczne miejscowości. Z inicjatywy brata, Tadeusza Migasa „Silnickiego” 
(1919-1943), wówczas zastępcy komendanta Podokręgu Kraków-Ze-
wnętrzny NOW, Adela zatrudniła się w administracji na gestapo przy 
Pomorskiej i miała służyć jako „wtyczka” organizacji (za wiedzą i zgodą 
ówczesnego szefa wywiadu podokręgu Stanisława Wasia „Przybylskiego” 
ze Staniątek). Migasówna zadziałała jednak odwrotnie, bo szybko się „od-
wróciła” i zaczęła działać w interesie okupanta. 

Początki współpracy z gestapo

To ona zainspirowała Niemców, by zainteresowali się konspiracją 
w jej rodzinnych okolicach. Zaczęła od zwykłego donoszenia o nastro-
jach antyhitlerowskich wśród mieszkańców, o osobach okradających 
pociągi kierowane na wschód, o zaczątkach organizacji podziemnych. 
Walory konfidentki szybko docenił w krakowskim gestapo kierownik 
podreferatu zwalczającego sabotaż i dywersję, Sturmscharführer Erich 
Vollbrecht. Za pośrednictwem gestapowskiego agenta Kretschmera, 
kolejarza pracującego w Płaszowie, uzyskał od niej informację o rzekomym 
zamiarze rozkręcenia przez miejscowe podziemie torów kolejowych 
w Puszczy Niepołomickiej na odcinku Grodkowice (Szarów)-Kłaj. Jedno-
cześnie Migasówna ostrzegła konspiratorów, że Niemcy planują jakąś akcję 
na tym terenie. Fakt, że w określonym terminie i miejscu nasiliły się patrole 
niemieckie, a nawet trochę postrzelały na ślepo, uwiarygodnił ją w oczach 
organizacji. 

Kolejne doniesienia Adeli nie były już informacjami z „sufitu”, lecz kon-

kretnymi namiarami na ludzi działających w podziemiu oraz wskazów-
kami co do miejsc przechowywania broni i amunicji. Prawdopodobnie 
to Adela pomogła Ryszardowi Karolewskiemu – agentowi gestapowskie-
go referatu „N” – wytypować do działań w Szarowie agenta Zdzisława Mięsę. 
Ten wprowadził na teren Szarowa innego gestapowskiego agenta-rezy-
denta – Mieczysława Skowrońskiego. Obaj w drodze prowokacji spowo-
dowali w maju 1943 r. aresztowanie kilkudziesięciu osób zaangażowanych 
w konspirację, a także członków ich rodzin. Migasówna również miała w tym 
swój udział.

Prowokatorka

Adela zaaranżowała sytuację, w której 20 listopada 1943 r. został areszto-
wany Stanisław Waś „Przybylski”, jej bliski znajomy, wtedy szef propagandy 
Podokręgu Kraków-Zewnętrzny NOW, a tylko zbieg okoliczności spo-
wodował, że wraz z nim nie wpadł szef kontrwywiadu Podokręgu Gu-
staw Rachwalski vel Rafalski „Wodzicki” (po listopadowych aresztowaniach 
– „Edmund”), wcześniej szef dywersji i sabotażu. Obu mężczyzn zaprosi-
ła na spotkanie towarzyskie do domku przy torach kolejowych w Szarowie 
(po wybuchu wojny Migasowie przenieśli się tam, gdyż ojcu, kolejarzowi, 
przyznano ten lokal jako mieszkanie służbowe). „Wodzicki” nie przybył, 
gdyż zatrzymały go sprawy w Kłaju i to go uratowało. Spotkanie okazało się 
pułapką zrealizowaną na zlecenie gestapo przez niemiecką żandarmerię. 
Niemcy po zatrzymaniu „Przybylskiego” długo czekali na „Wodzickiego”, 
gdyż musieli wiedzieć od Adeli, że zawsze przybywał na umówione 
spotkanie.

Adeli należy również przypisać udział w aresztowaniach lub próbach aresz-
towań tzw. „skoczków” z Podłęża, Staniątek, Dąbrowy, Szarowa i Kłaja. Były 
to osoby okradające pociągi Ostbahn zaopatrujące Niemców na froncie 
wschodnim (niektórzy z nich m.in. w ten sposób doposażali podziemne 
organizacje). Informacje o skoczkach Migasówna uzyskiwała m.in. od ga-
datliwych mężczyzn, poczęstowanych alkoholem – np. od Mieczysława J. 
z Kłaja. 

Perfidia i wyrachowanie

Gdy rodzina Wasia dowiedziała się o aresztowaniu krewnego, podjęła sta-
rania o uwolnienie go. W tym celu młodszy brat „Przybylskiego”, Stefan, 
udał się do Adeli po pomoc – zrobił to, pomimo że we wsi było już głośno, 
iż Ada „jeździ” z Niemcami. No ale w końcu oboje byli koleżeństwem ze 
szkoły w Staniątkach, chodzili do jednej klasy! Dziewczyna obiecała pomóc 
i miało to kosztować określoną kwotę pieniędzy. Rodzina sprzedała kro-
wę, by ratować Stanisława. Stefan umówił się z Adelą w parku, w pobli-
żu siedziby gestapo (dzisiejszym Parku Krakowskim im. Marka Grechuty). 
Zabrał ze sobą na spotkanie gotówkę oraz bieliznę i jedzenie dla brata. 
Kobieta stawiła się na spotkanie w czarnej woalce (nosiła żałobę po nie-
dawno zmarłym ojcu). Powiedziała, że bielizna i jedzenie są niepotrzebne, 
gdyż „Przybylski” wyjdzie z aresztu jeszcze tego samego dnia. W trakcie 
rozmowy oświadczyła, że musi jeszcze wejść do siedziby gestapo i poroz-
mawiać z kimś. Wróciła po kwadransie z informacją, że wszystko będzie 
załatwione, i zaproponowała pójście do pobliskiej restauracji. W loka-
lu otrzymała połowę żądanej sumy jako zaliczkę. W trakcie spożywania al-
koholu stawianego przez Wasia do środka weszło dwóch Niemców – jeden 
w mundurze, drugi po cywilnemu. Skierowali się do stolika, przy którym 
Adela siedziała z Wasiem, i aresztowali oboje. Oczywiście wobec Miga-
sówny była to tylko pozoracja, o czym Stefan zorientował się w trakcie 
ciężkiego przesłuchania przy Pomorskiej. Gestapowcy zarzucali mu, że 
współpracuje z bratem, i że wiedzą to od „Ady”. Dociekali również, gdzie 
jest broń „Przybylskiego”. Widocznie przy aresztowanym Stanisławie 
i w jego domu nie znaleźli należącej do niego „parabelki”. Gdy Stefan już 
po przesłuchaniu przebywał w celi przy Pomorskiej, Adela głośno „pertrak-
towała” z wartownikiem o umożliwienie jej rozmowy z aresztowanym – 
specjalnie na tyle głośno, by Stefan ją słyszał. Chciała w ten sposób sprawić 
wrażenie, że chce mu pomóc. W wyniku perfidnej gry Migasówny Stefan 
Waś znalazł się w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen. 

Z funkcyjnymi gestapowcami Adela chodziła do  jednego z najbardziej eli-
tarnych i eleganckich lokali w Krakowie okresu okupacji niemieckiej – Haus 
Krakau – restauracji i kawiarni z muzyką „nur für Deutsche" (tylko dla Niem-
ców), mieszczącej się w rogu Rynku Głównego, u zbiegu ulic Św. Anny 
i Wiślnej. Lokal ten w Przewodniku podróżnego wydanym w Lipsku poleca-
ny był Niemcom odwiedzającym Kraków i szczególnie upodobał go sobie 
gubernator dystryktu krakowskiego Otton Wächter. Pracował tam jako po-
mocnik kelnera 19-letni Karol Migas. Ojciec Karola był kuzynem ojca Adeli. 
Od czasu pierwszej wojny światowej mężczyźni byli ze sobą skłóceni. Gdy 
ojciec Karola dowiedział się, że Migasówna bywa w restauracji, przestrzegł 
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syna, aby koledzy nie zwracali się do niego po nazwisku, bo Adela go sko-
jarzy i będzie miał problemy. Karol jednak i tak został aresztowany we 
wrześniu 1944 r. Trafił do KL Gross-Rosen oraz KL Mittelbau-Dora. 

W Cichawie Migasówna osobiście wystawiła gestapowcom Tadeusza Jan-
kowicza i Romana Włodka w celu ich zatrzymania. Jeden z mężczyzn był 
szkolnym kolegą jej brata Tadeusza.

Siostry po przeciwnych stronach barykady

Młodsza od Adeli o dwa lata siostra Janina nie mogła liczyć na ochronę 
z jej strony i – będąc zagrożoną wywózką na roboty do Niemiec – ukry-
wała się przez jakiś czas u rodziny w Krzyszkowicach pod Wieliczką. 
Po wojnie potwierdziła, że Adela była w kontakcie z Niemcami, lecz nie 
znała szczegółów jej współpracy z nimi. Janina, choć nie była formalnie 
związana z placówką AK w Brzeziu, to po powrocie do Szarowa współpraco-
wała i sympatyzowała z organizacją. Zapoznawała się z prasą konspiracyjną, 
okazjonalnie spełniała rolę łączniczki, a także przekazała jednemu z człon-
ków placówki znaleziony przy torach kolejowych magazynek z amunicją. 
Pomogła w ucieczce ośmiu jeńcom sowieckim pracującym w Szarowie. 
Nikt ze znanych Janinie konspiratorów z placówki w Brzeziu nie był aresz-
towany przez Niemców.  

Niczego i nikogo się nie bała

Migasówna była na tyle pewna siebie, że tuż przed listopadowymi areszto-
waniami, będąc podpita, w rozmowie z kolejarzami na nastawni kolejowej 
w Grodkowicach nie kryła się z tym, że nosi przy sobie broń (pistolet FN 
Browning Baby kaliber 6,35). Otwarcie twierdziła, że nie ma się czego oba-
wiać. Posiadała również wezwanie do stawienia się na gestapo w nie-
określonym terminie, wystawione przez jednego z szefów tajnej policji. 
Dokument miał ją chronić przed przypadkowym aresztowaniem, a także 
być usprawiedliwieniem jej wizyt na gestapo przy Pomorskiej przed 
niewtajemniczonymi osobami z podziemia. To pewnie ten dokument 
z nonszalancją okazała bahnschutzowi, który chciał ją wylegitymować 
na przystanku kolejowym w Grodkowicach (Szarowie).

Na dworcu w Płaszowie, również podpita, miała wręcz chwalić się swoim 
zaangażowaniem w aresztowania mieszkańców Podłęża 23 listopada  
1943 r. 

Wyroki i próby egzekucji

Gdy zdradziecka działalność Migasówny nie pozostawiała już wątpliwości, 
kontrwywiad AK umieścił jej nazwisko w wykazie agentów i konfiden-
tów gestapo. Choć w sprawie Adeli zapadły wyroki śmierci, żadna z prób 
ich wykonania nie powiodła się.

Migasówna korzystała na terenie Krakowa z różnych lokali (melin), m.in. 
przy ul. Senackiej 11/7b i Berka Joselewicza 7/15 oraz pomieszkiwała z ro-
dziną w Szarowie pod nr 21, tj. w budynku kolejowym przydzielonym służ-
bowo ojcu. 

Często przebywała w dworcowej „Mitropie”, a także w restauracji przy ulicy 
Lubicz 15 (przy browarze krakowskim). To tam próbowali dopaść ją egze-
kutorzy z podziemia. Niestety, udało jej się uciec, a życie stracił przypad-
kowo postrzelony kelner. Innym razem wyrok na Adeli miał być wykonany 
na ulicy, ale kobietę zgarnął przejeżdżający samochodem niemiecki oficer. 
Ponieważ grupy egzekucyjne deptały jej po piętach, chlebodawcy skiero-
wali ją do bardziej bezpiecznej pracy w obozie w Płaszowie. 

W 1944 r. Adela jako kelnerka w kasynie oficerskim w Bochni, pod zmie-
nionym nazwiskiem (Chudecka), miała krótko pracować na rzecz Abwehry 
(ustalenia AK). W opinii osób, które ją znały, z pewnością nie zasługiwa-
ła na miano polskiej Maty Hari. Była raczej prostą kobietą, z tupetem, bez za-
hamowań i wyzutą z wszelkich uczuć.

Ucieczka i nowe życie

Pod koniec wojny, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Krakowa, 
Migasówna razem ze swoimi kolegami z gestapo uciekła na zachód, 
do Niemiec. Zarejestrowała się jako przymusowo przesiedlona do III Rze-
szy (!) i przebywała w amerykańskim obozie dla osób przesiedlonych 
w Ludwigsburgu, koło Stuttgartu. W ankiecie jako zajęcie wykonywane 
w Polsce Adela wpisała: „gospodyni domowa”. W obozie poznała Stani-
sława Machnikowskiego, kierowcę-mechanika z Siedlisk, który w 1943 r. 
został wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. Migasówna wy-
szła za niego w 1946 r. Mężczyzna przypuszczalnie nie był świadomy jej 
przeszłości. Od 30 października 1947 r. oboje przebywali w Rządowym 
Obozie Tranzytowym (Regierungs Durchgangslager) w Dachau. 6 wrze-

śnia 1949 r. znaleźli się na wykazie The International Refugee Organization 
(Międzynarodowej Organizacji Uchodźców) jako osoby zakwalifikowane 
do przesiedlenia z Centrum Przesiedleńczego amerykańskiej strefy oku-
pacyjnej w Augsburgu do Australii. Podróż do celu odbyli przez Neapol. 
Po przybyciu do Brunswick-Melbourne zamieszkali przy 24 Union Street. 
Adela podjęła pracę w fabryce konserw.

Mocodawcy i koledzy sypią

Działalność Adeli potwierdził m.in. wydany Polsce po zakończeniu wojny 
były kierownik podreferatu krakowskiego gestapo zwalczającego lewicowe 
podziemie, SS Obersturmführer Kurt Heinemeyer. Wiedzę na jej temat po-
siadał chociażby od swojego kolegi Sturmscharführera Ericha Vollbrechta, 
który zwalczał sabotaż oraz dywersję na szlakach kolejowych i w zakładach 
produkujących dla Niemców. Według Heinemeyera kobieta miała podawać 
gestapowcom lokalizację składów broni „grup terrorystycznych”, składy 
osobowe organizacji oraz miejsca pobytu ich członków, a także aranżować 
sytuacje, w których dochodziło do aresztowań.

Odsiadujący karę dziesięciu lat pozbawienia wolności za współpracę 
z Niemcami Ryszard Żabiński – kolega Migasówny po fachu – również 
potwierdził, że była konfidentką gestapo.

Poszukiwania 

W styczniu 1945 r. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Krakowie wszczął sprawę ewidencyjno-obserwacyjną za Adelą. Już 
w lutym 1946 r. odłożył ją jednak na półkę, bo nie był w stanie ustalić 
miejsca pobytu kobiety. Z tego samego powodu w lutym 1947 r. Proku-
rator Sądu Okręgowego w Krakowie zatwierdził postanowienie Proku-
ratora Rejonowego o zawieszeniu dochodzenia w sprawie Migasówny. 
Postępowanie zostało podjęte w 1952 r. przez Wydział II (kontrwywiad) 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, 
a najwięcej czynności do sprawy wykonał Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Bochni. Zebrane materiały potwierdziły działalność 
agenturalną Adeli. Sprawa praktycznie została zakończona w listopadzie 
1956 r. raportem o zarejestrowaniu Migasówny (Machnikowskiej) w ewi-
dencji ogólno-informacyjnej jako osoby współdziałającej z gestapo. 

Dlaczego zaniechano potwierdzenia pobytu Migasówny w Australii i próby 
sprowadzenia jej do Polski? W latach 50. i 60. ubiegłego wieku przeszkodą 
był zapewne brak stosunków dyplomatycznych z Australią, które nawiąza-
no w 1972 r. Umowę o ekstradycji podpisano dopiero w 1998 r.

Nierozliczona 

W marcu 1976 r. do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej i Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demo-
krację wpłynął anonim, którego autor podawał się za „gorącego patriotę”. 
W liście poruszył problem nierozliczenia działalności konfidentów i agen-
tów na rzecz okupanta. Podał przypuszczalny kierunek ucieczki Ade-
li Migas z kraju, nazwiska osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca jej 
pobytu i mających wiedzę o jej działalności w czasie wojny. Autor zapewne 
nie wiedział, że te dane WUBP w Krakowie uzyskał już w latach 50., łącznie 
z australijskim adresem Migasówny (Machnikowskiej) w Melbourne.

Anonim został przesłany do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie, 
która przekazała go do Wydziału Śledczego Komendy Miejskiej Mili-
cji Obywatelskiej w Krakowie z dyspozycją dokonania ustaleń w sprawie. 
Prokuratura zastrzegła, że sama będzie prowadziła postępowanie 
tylko w przypadku potwierdzenia bezpośredniego udziału (sprawstwa) 
Adeli w morderstwach lub znęcaniu się nad ludnością cywilną i jeńcami. 
W razie podejrzenia, że kobieta mogła popełnić przestępstwa w innej 
formie (np. pomocnictwa lub podżegania do takich zbrodni), prokurator 
zlecił KMMO załatwienie sprawy we własnym zakresie. 

W maju 1976 r. krakowska SB potwierdziła przestępczą działalność agent-
ki na podstawie dokumentów zgromadzonych w latach 50., ale w konklu-
zji sprawozdania z wykonanych czynności stwierdziła, że „materiały nie dają 
podstaw do zakwalifikowania jej działalności jako dopuszczenia się bez-
pośredniego udziału w morderstwach” i odstąpiono od dalszych działań. 
Adela Migas (Machnikowska) nigdy nie została zatrzymana ani osądzona. 
Niektórych gestapowskich konfidentów, czy agentów, wymiar sprawiedli-
wości jednak dosięgnął. 

Wojciech Wójcik
wojcik.wojciech@interia.eu
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Uczniowie klas I – III 
z Targowiska w działaniu

Rok szkolny 2020/2021 upłynął pod znakiem pandemii. Uczniowie, 
mimo że pracowali w systemie stacjonarno – zdalnym, uczestniczy-
li w wielu przedsięwzięciach.

Jak co roku klasy I - III uczestniczyły w projekcie Uniwersytet Dzieci. Re-
alizowane zajęcia oparte są na metodzie pytań i doświadczeń. W ciekawy 
i dostępny sposób przybliżają dzieciom trudne zagadnienia z dziedziny 
fizyki, chemii, przyrody i matematyki. W tym roku klasa I realizowała pro-
jekt  „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”, klasa II - „Mali inżynierowie. 
Co sprawia, że pomysł działa?”, a klasa III - „Matematyka – kto w pracy liczy, 
mierzy i waży?

Klasa I podczas zajęć poznawała prawa panujące w naturze oraz przeko-
nywała się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Prowadziła proste obserwacje 
przyrodnicze, wykonywała doświadczenia i samodzielnie wyciągała wnio-
ski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt, przekonała się, dlacze-
go warto szanować przyrodę. 

Uczniowie klasy II konstruowali różne modele: statku, wieżowca czy 
samochodu przyszłości. Rozbudzali przy tym wyobraźnię przestrzenną 
i rozwijali swoje zdolności manualne. Ponadto wymyślali, jak udoskonalić 
środki transportu, trenując przy tym współpracę, kreatywność i tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań.

W czasie trwania projektu uczniowie klasy III sprawdzali, jak z matematy-
ki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy mu-
zycy. Trenowali projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie 
składników. Zobaczyli również jak wygląda praca w różnych profesjach, 
co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się 
rozwijać. 

Uniwersytet Dzieci umożliwił uczniom udział w wykładzie online  pt. „W ja-
kim języku mówią zwierzęta?” prowadzonym przez dr Magdalenę Jarzę-
bowską. Uczniowie dowiedzieli się z niego, w jaki sposób zwierzęta okazują 
złość, radość, strach, jak poprzez swoją pozę, kolor, odgłosy, a nawet zapach 
przekazują innym różne informacje. Podczas wykładu dzieci świetnie się 
bawiły, uczestnicząc w zabawach proponowanych przez prowadzącą. Po-
tem uczniowie zadawali ekspertce pytania, na które wyczerpująco odpo-
wiadała. Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne tego typu wydarzenie.

W ciągu roku szkolnego realizowane były dwie innowacje pedagogiczne, 
które objęły uczniów klas I–III. Pierwsza z nich to ogólnopolski projekt 
edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, wspierają-
cy rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Postacią przewodnią po projekcie jest 
mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy związa-
ne z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązywa-
nia bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko jest spójne 
z czytaną lekturą.

Druga to „Matematyka w działaniu”, w ramach której zrealizowane zostały 
następujące zagadnienia:

1. Kodowanie.
2. Matematyczne podchody.
3. Konstruowanie gier matematycznych.
4. Matematyka z Lego.
5. Gry edukacyjne i planszowe.
6. Matematyczne stacje badawcze.
7. Matematyka w obserwacjach pogody.
8. Matematyka w terenie.

Uczniowie klas I – III brali udział w wielu konkursach, m.in.:

1. Konkurs plastyczny w ramach kampanii społecznej „No promil, 
No problem”.
2. Konkurs plastyczny „Zrównoważony transport”.
3. Konkurs „Bezpiecznie do szkoły rowerem, pieszo, na hulajnodze, desko-
rolce, rolkach”.
4. Szkolne konkursy czytelnicze.
5. Gminny Konkurs Recytatorski .
6. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.
7. Świetlik - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych.
8. Konkurs plastyczny Ziemia -  Planeta Marzeń.
9. Konkurs Plastyczny Kartka Wielkanocna - Uniwersytet Dzieci.

Uczniowie uczestniczyli także w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, 

która miała na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów interneto-
wych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania In-
ternetu. W naszej szkole najmłodsi uczniowie objęci zostali zajęciami edu-
kacyjnymi poruszającymi tematykę bezpieczeństwa w sieci. Efektem ich 
pracy były stworzone przez nich zasady i plakaty dotyczące bezpieczne-
go korzystania z Internetu.

Przez cały rok szkolny uczniowie rywalizowali o Puchar Super Klasy, reali-
zując szereg działań i akcji inicjowanych przez samorząd uczniowski. Były 
to m.in.:

1. Udział w obchodach poświęconych prawom dziecka (ubranie 
na niebiesko).
2. Śpiewanie hymnu.
3. Udział w Dniu Uśmiechu.
4. Udział w konkursie  Międzynarodowy Dzień Postaci  z Bajek i Legend.
5. Udział w akcji Dzień Spódnicy.
6. Akcje charytatywne ( Góra Grosza, zbiórka zakrętek, Ramię w ramię 
z Teosiem).
7. Dzień Pisma Ręcznego.
8. Wykonanie kartek świątecznych dla samotnych mieszkańców Targowiska.
9. Wykonanie zakładek do książek.
10. Portret patrona szkoły.
11. Zdrowy posiłek.

Uczniowie klas II i III mieli możliwość nabycia umiejętności pływa-
nia w ramach projektu „Umiem pływać”. Zajęcia realizowane były na pływal-
ni w Bochni i zakończyły się zdobyciem kart pływackich przez najlepszych 
uczestników.

Pomimo wielu trudności związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły, 
uczniowie nabyli nowe umiejętności, pogłębili swoją wiedzę, odnieśli suk-
cesy w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Swoją przedsiębior-
czość sprawdzili, biorąc udział w akcjach i projektach.

Beata Biernat, Katarzyna Pilch, Barbara Bartoś
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„Napisz do mnie – poznajmy się lepiej” 
– innowacja pedagogiczna

Innowacja prowadzona w klasie 3a Szkoły Podstawowej w Kłaju w bie-
żącym roku szkolnym 2020/21 zrodziła się w wyniku obserwacji roz-
woju komunikacji. Wolimy wysłać sms, e-mail niż napisać do kogoś list. 
Piękna sztuka epistolografii zanika, a listy pisane odręcznie są zbędne. 
Jednak każdy lubi je dostawać. Honoriusz Balzac pisał: „List jest duszą, 
wiernym odbiciem ukochanego głosu, który przemawia w taki spo-
sób, że wrażliwe dusze zaliczają go do najcenniejszych skarbów.” 
Kiedy człowiek otrzymuje upragniony list czyta go czasem wielokrotnie, 
wraca do niego, w końcu odpisuje. Jest to coś wyjątkowego. To świetny 
sposób na komunikację. 

Innowacja pozwoliła wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Kilkukrot-
na wymiana korespondencji z uczniami klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy sprawiła, że pisanie listu przestało być 
jedynie techniczną umiejętnością, a stało się przyjemnością. Nie dość, 
że dzieci ćwiczyły swobodne posługiwanie się językiem ojczystym, 
pismo odręczne, poprawność ortograficzną, doskonalenie czytania ze 
zrozumieniem to jeszcze poprzez przyozdabianie listów rozwijały  swoje 
umiejętności artystyczne. Miały również okazję nawiązać nowe znajomo-
ści, przeżyć swojego rodzaju przygodę, poznać świat w trochę inny sposób. 
Bo, czy dla dziecka nie jest  radością czekanie na list? Prawdziwy, prywatny 
list zaadresowany tylko do niego? Pewnie, że tak. Świadczą o tym nasze 
fotografie i wspólne listy z uczniami klasy 3b z Nidzicy.

Głównymi założeniami pracy na innowacyjnych zajęciach były:
• propagowanie wśród uczniów zanikającej tradycji pisania listów
• wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do redagowania listu

Innowacja „Napisz do mnie – poznajmy się lepiej” była odpowiedzią 
na poprawę doskonalenia umiejętności redagowania wielozdaniowych, 
spójnych wypowiedzi pisemnych a także wyjściem naprzeciw wymogom 
edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I eta-
pu edukacyjnego.

Bożena Tynka

Podsumowanie pracy 
Szkoły Podstawowej 

w Targowisku w roku szkolnym 
2020/2021

Dobiegł końca szczególny rok szkolny 2020/2021, który upłynął pod 
znakiem pandemii Covid-19. Pomimo to, jak zawsze, naszym prioryte-
tem był wielostronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny 
dzieci i młodzieży. W tym celu zaproponowaliśmy wychowankom 
różnorodne działania i inicjatywy, które wyzwalały ich kreatywność, 
wykorzystywały potencjał i zapewniały rozwój zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w licznych konkursach zarówno ze-
wnętrznych jak i wewnątrzszkolnych. W grudniu poznaliśmy wyniki XIII Edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Jesteśmy 
dumni z osiągnięć naszych wychowanków i gratulujemy następującym 
osobom: 

Leon Leś kl. 2 - tytuł laureata
Zuzanna Kuzmowa kl. 2 - III miejsce
Mikołaj Sawa kl. 2 - III miejsce
Stanisław Kępka kl. 3 - III miejsce
Antoni Groń kl. 4 - III miejsce
Wojciech Włodarczyk kl. 4 - III miejsce
Marcin Ogonowski kl. 5 - III miejsce
Natomiast w maju w kolejnej edycji konkursu wyróżnieni zostali:
Zuzanna Kuzmowa - kl. 2
Leon Leś - kl.2
Mikołaj Sawa - kl. 2

Paulina Majewska  - kl.3
Stanisław Kępka - kl. 3
Wiktoria Majewska - kl. 6b
Drugą nagrodę otrzymał Marcin Ogonowski - kl. 5

Nasi uczniowie wzięli także udział w XXVIII Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Jury wybierało spośród pięciu i pół 
tysiąca prac. Nagrodziło i wyróżniło ponad tysiąc uczestników, wśród nich 
są również uczniowie naszej szkoły w kategorii:

• rysunek:
Wiktoria Gaj (klasa 8) – I miejsce
Paulina Majewska (klasa 3) – III miejsce
Stanisław Kępka (klasa 3) – wyróżnienie
Daria Ślęczek-Kapera (klasa 4) – wyróżnienie

• kolaż-wyklejanka:
Mateusz Korbut (klasa 4) – I miejsce

• grafika komputerowa:
Julia Połtarecka (klasa 8) – I miejsce

Sukcesy odnieśliśmy także w konkursach matematycznych: w Ogólno-
polskim Konkursie Arcymistrz Mnożenia 19. miejsce w Polsce zajął Mate-
usz Korbut (kl. 4), w konkursie Kangur Matematyczny wyróżnienia uzyskali: 
Leon Leś (kl. 2), Mikołaj Sawa (kl. 2), Paulina Majewska (kl. 3), Mateusz Ryś 
(kl. 3) i Dominika Biernat (kl. 3).

Do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego za-
kwalifikowali się Julia Połtarecka (kl. 8) i Juliusz Marcisz (kl. 8).

8 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej w Targowisku odbył się zdalny 
Gminny Konkurs Recytatorski. W kategorii klas I-III wyróżnienie uzyska-
ła Paulina Majewska (kl. 3), w kategori klas IV-VI Wiktoria Majewska wywal-
czyła 3. miejsce, a  wśród klas VII-VIII wyróżniono Bartosza Wentę (kl. 8).

23 stycznia przypada Dzień Pisma Ręcznego, z tej okazji Samorząd Uczniow-
ski zorganizował konkurs, który polegał na napisaniu 10 zdań o swojej 
ulubionej lekturze. Oceniana była estetyka pisma, staranność i wykonanie 
inicjału. Najlepsi okazali się: Patryk Świętek (kl. 3) oraz Amelia Strach (kl. 6a) 
i Wiktoria Dziedzic (kl. 6b), którzy zdobyli 1. miejsca.

W trosce o zdrowie zorganizowaliśmy szkolne konkursy: Zdrowy posiłek 
– konkurs wygrała klasa 3 oraz Trening w domu - tytuł klasy najbardziej 
aktywnej uzyskała klasa 7. 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci na drodze, zaproponowaliśmy konkurs 
“Bezpiecznie do szkoły rowerem, pieszo, na hulajnodze, deskorolce, rol-
kach”- 1. miejsce zajęła w nim Milena Babraj (kl.3)

Przez cały rok trwały zaplanowane konkursy czytelnicze przygotowane 
przez panią bibliotekarkę. Zwycięzcy wśród dzieci z klas I-III to:

- “Dziewczynka z parku” - 1. miejsce Dawid Wątorek (kl. 1), Dominika Biernat 
(kl. 3)
- “Afryka Kazika” - 1. miejsce Emilia Włodarczyk (kl. 1), Mateusz Ryś (kl. 3), 
Paulina Majewska (kl. 3), Stanisław Kępka (kl. 3) i Wiktoria Buczek (kl. 3)
- “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek…” - 1. miejsce Jakub Biernat 
(kl.1), Dominika Biernat (kl. 3)
- “Anaruk chłopiec z Grenlandii”- 1. miejsce Oliwier Kurek (kl. 1), Paulina Ma-
jewska (kl. 3)

oraz klas IV-VIII:

- “Przygody Mikołajka” - 1. miejsce Michał Tekielski (kl. 4), Wiktoria Majew-
ska (kl. 6b)
- “Podróże małe i duże” - 1. miejsce Mateusz Korbut (kl. 4)
- “Fantastyczne podróże” - 1. miejsce Aleksander Krzeczowski (kl. 8)

W konkursie na najaktywniejszego czytelnika wygrali: Krystian Słodki (kl. 1) 
i Michał Tekielski (kl. 4). Tytuł najbardziej rozczytanej klasy uzyskała klasa 2.

Naszą pracę edukacyjną wzbogaciły realizowane w szkole i przedszko-
lu projekty i innowacje pedagogiczne. Zrealizowano m. in.: 

- Zmierz uczucia! Innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę “Uczucio-
metr inspektora Krokodyla”
- Od kodowania do programowania
- “W zaczarowanym świecie liter” - nauka czytania i pisania w oparciu o me-
tody Ireny Majrzak, Glena Domana oraz pedagogiki Marii Montessori
- “Literkowe ABC - zabawy przedszkolaków”
- Kodowanie na dywanie
- “Paluszkowe wygibaski”
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- “Gry i łamigłówki w nauce gramatyki i ortografii”
- Rozwój osobisty ucznia poprzez zadanie domowe 
- “Czytam w klasą - lekturki spod chmurki”
- “Matematyka w działaniu”
- “Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?”

Tego typu przedsięwzięcia przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju in-
telektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, rozbudziły motywację 
do nauki, poszerzyły zainteresowania i pokazały, że nauka może być zaba-
wą i sprawiać przyjemność.

Bardzo aktywnie działał w naszej szkole Samorząd Uczniowski, proponując 
akcje i konkursy integrujące naszą społeczność oraz przedsięwzięcia uczą-
ce empatii, wrażliwości i wyzwalające chęć pomagania. We wrze-
śniu obchodziliśmy kolorowy dzień jesieni, w październiku włączyliśmy się 
w obchody Światowego Dnia Uśmiechu, Międzynarodowego Dnia Spód-
nicy i X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W listopadzie zachęcaliśmy 
uczniów do zaangażowania się w obchody Międzynarodowego Dnia Po-
staci z Bajek!- powstało z tej okazji wiele przepięknych, kolorowych masek 
przedstawiających ulubionych bajkowych bohaterów. 20 listopada z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka -dzieci, młodzież i nauczyciele 
ubrali się na niebiesko. 9 lutego w Dzień Bezpiecznego Internetu przypo-
minaliśmy rodzicom, uczniom i nauczycielom o konieczności zapewnie-
nia BEZPIECZNEGO dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 
21 marca włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. 
W związku z tym uczniowie naszej szkoły założyli kolorowe skarpetki, 
pokazując w ten sposób solidarność z osobami chorymi. 25 marca z oka-
zji Światowego Dnia Czytania Tolkiena nasi uczniowie wzięli udział w kon-
kursie na najpiękniejszą zakładkę do książki, na której należało umieścić 
ciekawostki z życia autora, informacje o jego twórczości lub informacje 
o bohaterach lub wydarzeniach z lektury “Hobbit”. W kwietniu włączyliśmy 
uczniów w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi - dzieci z klas II-III wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Ziemia – planeta marzeń”,młodzież pozna-
ła ideę Europejskiego Zielonego Ładu oraz wykonała projekt „eko-domu”. 
Zaproponowaliśmy również udział w konkursie z okazji Święta Chrztu Pol-
ski- uczniowie przygotowali piękne prace plastyczne oraz krzyżówki.

Szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje, dlatego zaangażowaliśmy wszyst-
kich naszych wychowanków w akcje charytatywne na rzecz chorych dzie-
ci z naszej miejscowości - Teosia i Rity, odzew przerósł nasze oczekiwania. 
Wrażliwość, empatia, chęć niesienia pomocy to wartości, które w naszej 
szkole są niezmiennie bardzo cenione. 

W dniach 5-6 października 2020r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział 
w Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce. Uczestniczyli w projekcie 
“Decydująca bitwa. Gra przestrzenna”, który miał na celu zwiększenie świa-
domości historycznej młodzieży związanej z odzyskaniem i odbudową 
państwowości polskiej. 

Pomimo, że od października uczyliśmy się zdalnie, nie zapominaliśmy 
o ważnych wydarzeniach patriotycznych i tradycjach, które integrują 
społeczność wiejską, szkolną i rodzinną. W innej formie niż do tej pory, 
w postaci prezentacji, filmów, nagrań i materiałów elektronicznych za-
mieszczanych m. in. na stronie szkoły, czciliśmy pamięć 11 listopada czy 3 
Maja, pamiętaliśmy o wielkich Polakach takich jak Jan Paweł II i Tadeusz Ko-
ściuszko, śpiewaliśmy hymn państwowy, pieśni patriotyczne i kolędy, prze-
syłaliśmy życzenia świąteczne. Takie przedsięwzięcia pokazywały naszym 
wychowankom, że są rzeczy o których nie wolno zapomnieć, że tożsamość 
narodowa i kulturowa decydują o naszym istnieniu, a jednocześnie inte-
growały w trudnym czasie zamknięcia pandemicznego.

Podkreślaliśmy wartość rodziny, stąd zaproszenie do kampani społecznej 
„Benefis Naszej Rodziny”.

Kiedy wreszcie pozwolono wrócić nam do szkół, zdecydowaliśmy 
się położyć nacisk przede wszystkim na integrację dzieci i młodzieży 
oraz aktywność fizyczną. Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, podczas które-
go promowaliśmy zdrowy tryb życia - nasi wychowankowie usłyszeli rady 
dietetyczki oraz mieli okazję poćwiczyć z Ilyą Markovem, mistrzem świata, 
Europy i wicemistrzem olimpijskim w chodzie na 20 km. 

Zorganizowaliśmy maraton wycieczkowy, każda klasa pod opieką wycho-
wawcy przynajmniej raz wybrała się na wycieczkę krajoznawczo- turystycz-
ną, pieszą lub rowerową. Zdobyliśmy m. in. górę Leskowiec w Beskidzie 
Małym, Łysicę- królową Gór Świętokrzyskich, Trzy Korony w Pieninach, 
a także przemierzyliśmy na rowerach Puszczę Niepołomicką i dotarliśmy 
m. in. nad Czarny Staw i na Poszynę.

Nietypowy, ale obfitujący w działania rok szkolny zakończył Piknik 
Rodzinny, który odbył się 27 czerwca br. z inicjatywy nieocenionej Rady 

Rodziców i przy zaangażowaniu licznych rodziców. Wydarzenie zgroma-
dziło wiele rodzin, dostarczyło świetnej zabawy i pozwoliło na integrację. 

Rok szkolny 2020/ 2021 w znacznym stopniu podporządkowany był 
pandemii. Przez ponad 6 miesięcy uczyliśmy się zdalnie. Doświad-
czenia zdobyte podczas zeszłorocznego nauczania on-line pozwoliły 
nam- nauczycielom, rodzicom i uczniom - lepiej odnaleźć się w rzeczywi-
stości podporządkowanej nauce na odległość. Ankiety przeprowadzone 
wśród rodziców i uczniów naszej szkoły pokazały, że większość ankieto-
wanych jest zadowolona z poziomu zdalnego nauczania w naszej szkole. 
Deklarują oni, że nauczyciele okazywali uczniom zrozumienie i życzliwość 
podczas lekcji on-line, byli z wychowankami w kontakcie i służyli pomocą 
oraz kierowali do uczniów i rodziców odpowiedź zwrotną na temat 
osiągnięć i postępów w nauce. Nauczyciele w tym czasie intensywnie się 
dokształcali, aby sprostać wymaganiom sytuacji i zaproponować uczniom 
podczas zdalnych lekcji ciekawe rozwiązania edukacyjne. 

Gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie działań szkoły. Ważne 
dla nas jest Wasze zaangażowanie, zrozumienie, pomoc i życzliwość. 
Dzięki temu wszystkie działania, projekty, akcje i zadania udało się z suk-
cesem zrealizować. Podziękowania należą się także Wam - kochane dzieci, 
droga młodzieży - za wytrwałość, mobilizację oraz samodzielność i odpo-
wiedzialność w nauce przebiegającej inaczej. Wymiernym dowodem Wa-
szego i naszego sukcesu są bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Życzymy Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom i pracownikom szkoły uda-
nych wakacji, odpoczynku i ciekawych przygód.

W imieniu rady pedagogicznej SP w Targowisku
Iwona Sobas

Szkoła z pasją pomagania

Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kłaju zorganizo-
wali w tym roku szkolnym kilka akcji charytatywnych. Zbieraliśmy 
artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki, puzzle, gry planszowe. 
Wsparliśmy m.in. hospicjum dla dzieci Alma Spei, od którego otrzyma-
liśmy certyfikat SZKOŁA Z PASJĄ POMAGANIA oraz podziękowania od 
pani prezydentowej Agaty Dudy Kornhauser, która objęła patronat ho-
norowy nad hospicjum.

Więcej o wszystkich akcjach charytatywnych można przeczytać na stronie 
szkoły.

Jeszcze raz wielkie podziękowania wszystkim darczyńcom. 

Renata Gister

Czytam z klasą – Lekturki spod  
chmurki – podsumowanie 

Międzynarodowego Projektu w klasie 
Ib SP w Kłaju

Uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej w Kłaju zakończyli swoją 
przygodę z projektem edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnic-
twa wśród dzieci „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Projekt ten 
został stworzony z myślą o zachęceniu uczniów do czytania książek, 
w tym lektur szkolnych. Tegoroczna edycja projektu miała zasięg 
międzynarodowy. Postacią przewodnią po projekcie była mała chmur-
ka Tosia, która ukazała dzieciom nurtujące ją problemy, związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęcała uczniów do rozwiąza-
nia bardzo ważnych problemów natury ekologicznej, co przyczyni się 
również do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także 
rozwinie poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otocze-
nie. Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębiły wiedzę na temat globalne-
go ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę. Wszystko było spójne 
z czytanymi lekturami. W projekcie pojawiły się trzy moduły, z których 
każdy był bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna). 
Projekt był zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświa-
towej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Udział w projekcie był 
wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

20



SAMODZIELNOŚĆ  Lipiec-Sierpień 2021

OŚWIATA
Moduł I – „Mała chmurka w krainie drzew”

Projekt rozpoczęliśmy od zapoznania się z naszą całoroczną towarzyszką 
projektu - Chmurką Tosią. Wykorzystaliśmy do tego "Rozchmurzone 
opowiadanie na powitanie", które było inspiracją do stworzenia naszej 
klasowej chmurki (powstała z włóczkowych pomponów wykonanych 
przez dzieci). Chmurka zawisła w projektowym kąciku w klasie. Każdy 
z dzieci w kreatywnych rysunkach, wyczarował również, w co mogła się 
zmienić według niego chmurka Tosia. Wspólnie przeczytaliśmy lekturę 
- "Drzewo do samego nieba". Uczniowie uzupełnili swoje Lekturniki, zapro-
ponowane przez autorkę projektu, dodatkowo Lekturniki wzbogaciliśmy 
min. o rysunkowy plan wydarzeń z lektury wraz z opisem zdarzeń.

10 Października zorganizowaliśmy Światowy Dzień Drzewa - jego realiza-
cja trwała w naszej klasie cały tydzień. Uczniowie poznali budowę drze-
wa i wszystkie funkcje poszczególnych jego części. Na podstawie filmów, 
zdjęć, obserwacji dzieci utrwaliły wygląd drzewa w różnych porach roku. 
Uczniowie wykonali również okolicznościową gazetkę z rodzajami drzew (li-
ściaste, iglaste) oraz drzew w polskich sadach. Pierwszaki poznały także 
historię tego święta.

Wykonaliśmy postać, sylwetę 3D bohatera naszej lektury - drzewo. 
Nasze drzewo ma 4 strony i każda z nich przedstawia odrębną porę roku. 
Dzieci ozdabiały pień, koronę bibułą, papierem, liskami origami, dodatko-
wo na podłożu znalazły się dary poszczególnych pór roku (np. przy jesien-
nej części - kasztany, żołędzie). Drzewo stoi w kąciku dotyczącym lektury. 
Podczas pracy zdalnej poznaliśmy pracę Leśnika, dzięki filmom edukacyj-
nym i prezentacji Genial.ly, która zawierała również ciekawostki o drzewach 
(najstarsze, najwyższe, najgrubsze, największa korona, najcięższe itp.).

Pierwszoklasiści poznali opowiadanie: "Mała chmurka w krainie drzew", 
które było inspiracją do wielu zadań. Uczniowie poznali funkcje drze-
wa i wykonali tematyczny plakat oraz rysunki przedstawiające, co nam 
daje drzewo. Wiele zabawy dało dzieciom turlanie i rysowanie drzew. 
Dzieci wykonały również różnymi technikami prace plastyczne związane 
z drzewami (pastele, wydzieranka, wycinanka). Uczniowie projektowa-
li również podwórko z lektury (drzew i kamienice). Wykonaliśmy również 
plakaty - stopy, tropy, prowadzące do naszego projektowego kącika, 
na których wypisywaliśmy zalety czytania książek. Dzieci podczas pracy 
online poznały również proces powstawania papieru.

Moduł II – „Mała chmurka w krainie śniegu”

Wybraliśmy lekturę: „Zaczarowana zagroda”, autorstwa Aliny Centkie-
wicz i Czesława Centkiewicza. Zmieniliśmy klasę w zimową krainę, a pin-
gwiny, bałwany, zimowe drzewa i krajobrazy wkradły się do naszej klasy. 
Omawianiu lektury towarzyszyła nam gra planszowa – Wokół Antarktydy 
– z różnorodnymi zadaniami do lektury, min. rysowanie historyjki obraz-
kowej do lektury, układanie jej według zdarzeń w lekturze, narysowanie 
w grupach ilustracji zaczarowanej zagrody, kodowanie zimowych obraz-
ków oraz obrazków z pingwinami, kolorowanie w grupach pingwinów xxl.

W sali zorganizowaliśmy wystawkę na temat czytanej lektury. Wykona-
liśmy również plakat zachęcający do czytania „Zaczarowanej zagrody”. 
Wspólnie przygotowaliśmy również Lapbook o Antarktydzie, pingwinach 
i „Zaczarowanej zagrodzie”. Podczas omawiania lektury obejrzeliśmy 
piękne filmy, prezentacje o Antarktydzie oraz pingwinach. Uzupełniliśmy 
lekturniki, których karty wzbogaciliśmy o nowe pomysły, m.in. zimowe 
wykreślanki, krzyżówki, ciekawostki o pingwinach oraz o lodowym konty-
nencie. Powstały także piękne prace zimowe z Elegancikiem w roli głównej. 
Uczniowie współpracowali w grupach przy wykonaniu lodowej zagrody 
z pudełek, stworzyli pingwinki używając różnorodnych odpadów segre-
gowanych, które nadają się do recyklingu. Lodowe zagrody powstały 
również z kostek lodu, a w nich zamieszkały pingwiny wykonane według 
pomysłu dzieci z plasteliny. 

Wysłuchaliśmy opowiadania „Mała chmurka w krainie śniegu”, z jej przy-
gód dowiedzieliśmy się, czym jest recykling oraz co wpływa na ocieplenie 
klimatu, a co za tym idzie – topnienie lodowców. Obejrzeliśmy film edu-
kacyjny o efekcie cieplarnianym oraz o potężnych pękających lodowcach. 
Po obejrzeniu filmu „Segregujemy odpady, to się opłaca nam wszystkim” 
przeprowadziliśmy pogadankę zachęcającą do dbania o środowisko. 
Wykonaliśmy również indywidualnie plakaty – Jak dbać o zdrowie naszej 
planety – Ziemi?

Oczywiście nie zabrakło zabaw na śniegu. Korzystając z uroków tegorocz-
nej, pięknej, śnieżnej zimy ulepiliśmy kilka bałwanów, wspaniale się przy 
tym bawiąc. Każdy mógł indywidualnie przeprowadzić zabawy badawcze 
śniegu, przy pomocy lupy zaobserwować właściwości śniegu, a także 
była okazja posmakować i dotykać śnieżny puch. W klasie wykonywaliśmy 
również badania lodu. Zwieńczeniem modułowych działań było wykona-
nie „EKO bałwanka” z materiałów recyklingowych oraz stworzenie swojej 
własnej krainy niepowtarzalnych bałwanków.

Moduł III – „Mała chmurka w krainie słońca”

Tym razem do czytania wybraliśmy „Dzieci pana Astronoma” Wandy 
Chotomskiej. Za Nami ekscytująca podróż – Lot w Kosmos ku przestrze-
ni kosmicznej. Kosmiczną misję rozpoczęliśmy w marcu. Nasza klas w tym 
czasie zamieniła się w kosmiczną przestrzeń.  Na taką okazję oczywiście 
zainteresowaliśmy się odpowiednim strojem. Na orbicie nie wypada-
ło pokazać się w byle czym. Co zatem było na topie? Przede wszystkim 
skafander dla Teleskopka i Teleskopki. Pamiętaliśmy, by był ponadczasowy, 
ekologiczny i by był ubiorem, który nigdy nie wychodzi z kosmicznej mody. 
Do tego oczywiście obowiązkowo każdy posiadał butlę z tlenem.

Tradycyjnie już uzupełniliśmy swoje lekturniki rysując głównych bohate-
rów oraz ilustrując i opisując ich najciekawsze przygody. Poszerzyliśmy 
swoją wiedzę o kosmosie oglądając filmy edukacyjne, wyszukując ciekawe 
informacje w Internecie, które potem prezentowaliśmy na forum klasy.  
Każdego kolejnego dnia opowiadaliśmy i poznawaliśmy fakty, ciekawost-
ki o Słońcu, Księżycu, planetach, Mikołaju Koperniku, gwiazdozbiorach, 
znakach zodiaku. Wiemy już, co powoduje, że jest dzień i noc oraz pory 
roku, potrafimy rozróżnić pojęcia: astronom, astronauta, astonomia i astro-
log, wiemy też czym się różni meteoryt od meteoroidu i meteoru. Opra-
cowaliśmy słowniczki kosmicznych pojęć, rozpoznawaliśmy konstelacje 
gwiazd i zamienialiśmy je w coś z czym nam się kojarzą w kreatywnym 
rysowaniu. Odkodowaliśmy pojazd, który chciał podarować Pan Astro-
nom swoim dzieciom i którym Teleskopek i Teleskopka chcieli się udać 
w kosmiczną podróż. Wykonaliśmy również prace plastyczne i techniczne 
związane z tematyką poruszaną w naszej lekturze. Piękny i niezwykły Układ 
Słoneczny zdobi naszą klasę.

Kolejnym zrealizowanym przez nas zadaniem było zorganizowanie 
Dnia Ziemi. Rozpoczęliśmy je od projekcji filmu edukacyjnego „Dzień 
Ziemi”, podczas którego poznaliśmy zagrożenia na jakie narażona jest 
nasza planeta w wyniku działań człowieka i w jaki sposób możemy im prze-
ciwdziałać. W świat ekologii, ochrony przyrody wprowadziła nas również 
prezentacja, zawierająca mnóstwo filmów, ciekawostek, gier. Stworzyliśmy 
kodeks młodego ekologa oraz plakaty zachęcające do ekologicznych 
zachowań.

Zorganizowaliśmy lekcje pod chmurką – piknik czytelniczy pod chmurką. 
W słoneczny dzień wzięliśmy koce, książki oraz sprzęt sportowy i w otocze-
niu zieleni, z naszymi ulubionymi książkami, rozpoczęliśmy naszą wyjątko-
wą lekcję. Dzięki tropom przypomnieliśmy sobie dlaczego warto czytać. 
Zajęcia zakończyliśmy zabawami ruchowymi na szkolnym placu zabaw.

Świetną zabawą była również gra terenowa o charakterze czytelniczo – eko-
logicznym na terenie szkoły. Odbyła się z okazji Dnia Ochrony Środowiska. 
Podzieleni na trzy losowo wybrane zespoły, z pomocą Pani Bibliotekar-
ki i Pani Pedagog ruszyliśmy z mapami w poszukiwaniu zadań. Uczniowie 
mieli dotrzeć w jak najszybszym czasie do zaznaczonych na planie punk-
tów i wykonać poszczególne zadania. Punkty zadaniowe były usytuowane 
w każdym zakamarku szkoły (m.in. w Sekretariacie, Bibliotece, w jadalni, 
u Pani Pedagog, w kącikach czytelniczym, w salach lekcyjnych, na hali, 
w szatni itp.). W punktach zadaniowych wyznaczone osoby przekazywały 
zespołom kartę zadań, oceniały prawidłowość wykonania zadania i przy-
znawały punkty. I tak, wśród zadań pojawiło się: rozpoznawanie tytu-
łów lektur, nazwiska autora, głównych wydarzeń, krzyżówka ekologiczna, 
segregowanie odpadów, wypisywanie korzyści z drzew, przyznawanie 
mandatów za nieekologiczne zachowania mieszkańców, ocena postępo-
wania osób oraz inne równie ekscytujące wyzwania. Zabawa była dosko-
nała, a rywalizacja zacięta.

Natomiast realizację ekologicznego zadania rozpoczęliśmy od wysłu-
chania opowiadania „Mała chmurka w krainie słońca”, obejrzeliśmy filmy 
edukacyjne „Butelka może spowodować pożar w lesie” oraz „Pożar w lesie 
lub łące 998”. Omówiliśmy problem zaśmiecania lasu oraz sposobu za-
chowania się w przypadku wybuchu pożaru, a także wykonaliśmy plakat 
dotyczący lasu. Rozmawialiśmy na temat filmu edukacyjnego „Odnawialne 
źródła energii” i stworzyliśmy kolorowy plakat Energia oraz Słońce.  Bawili-
śmy się także w zabawę „Energiczne znaczenia”. Na naszych plakatach nie 
mogło również zabraknąć rodzin wyrazów – las, słońce, energia oraz związ-
ków frazeologicznych powiązanych z tymi pojęciami.

Wszystkie te działania sprawiły, że otrzymaliśmy certyfikaty potwierdza-
jące ukończenie międzynarodowego projektu edukacyjnego Czytam 
z klasą - Lekturki spod chmurki. Uczniowie klasy Ib bardzo chętnie i ocho-
czo podejmowali przygodę z projektem, dzięki innowacyjnej formie pracy, 
polegającej na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, 
na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz poprzez atrakcyjne 
formy pracy z tekstem. Przeróżne formy twórczego działania udowodniły, 
że czytanie i omawianie lektur szkolnych wcale nie musi być nudne. 
Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok i kolejne lektury, wyzwania, 
niespodzianki i zadania w ramach nowej edycji projektu.

Anna Margielewska
21
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Dwie zawodniczki z Gminy Kłaj 
wzięły udział w Mistrzostwach 

Polski w Szachach!
Natalia Dziża i Kamelia Chmielek od 18 do 25 lipca brały udział w Mi-
strzostwach Polski w szachach, które odbywały się w Uniejowie.

Kamelia zajęła bardzo wysokie 8 miejsce, a Natalia zakończyła Mistrzo-
stwa na bardzo dobrym 22 miejscu. W Mistrzostwach Polski wzięły udział 
52 najlepsze zawodniczki z Polski.

Obie zawodniczki z Gminy Kłaj należą do Małopolskiej Kadry Szachowej.

KS Szachownica 

Mistrzowie Polski z Szarowa

Szkoła Podstawowa w Szarowie jest jedyną w gminie placówką prowa-
dzącą oddziały sportowe. Ta przygoda rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy 
to Klub Sportowy PODWAWELSKI z Krakowa podpisał porozumienie ze 
szkołą w zakresie szkolenia sportowego uczniów klas 1-3. A to wszyst-
ko dzięki przypadkowemu spotkaniu i przychylności Pani Dyrektor 
Marzeny Czyż.

Program klas sportowych realizowany jest w zakresie akrobatyki spor-
towej i tańca rock’n’rolla akrobatycznego. Systematyczny trening pro-
wadzi do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, 
ma wpływ na rozwój wszystkich zdolności motorycznych takich jak: 
szybkość, skoczność, siła, zwinność i koordynacja.

Uczniowie klas sportowych biorą udział w licznych pokazach i zawodach 
sportowych. Na terenie Gminy już szósty raz zorganizowane zostały zawo-
dy o Puchar Wójta Gminy Kłaj w rock’n’rollu akrobatycznym. To wydarzenie 
sportowe już na stałe wpisało się w kalendarz zawodów i jest finansowane 
ze środków Gminy Kłaj. Po siedmiu latach współpracy możemy pochwalić 
się dużymi sukcesami. Gdy w 2020 roku Mistrzami Krakowa w katego-
rii młodzików młodszych została para Amelia Kmiecik i Konrad Bartoszek 
wiedzieliśmy, że to dopiero początek osiągnięć uczniów naszej szkoły. 

Prawdziwa euforia emocji wybuchła po Mistrzostwach Polski w 2021 
roku organizowanych w Zielonej Górze. Pary z Szarowa zdeklasowały 
rywali i sięgnęły po najwyższe trofea.

Mistrzami Polski zostali:
Kamila Mierzwa i Szymon Trzaskalski,

vice Mistrzami Polski:
Justyna Tota i Bartosz Chudzik,

a 3 miejsce zdobyli tegoroczni zwycięzcy Pucharu Wójta Gminy Kłaj:
Aleksandra Dudzińska i Krzysztof Faryna.

W kategorii formacji par młodzików 1 miejsce zdobyła formacja Black Pearl, 
której choreografia nawiązywała do filmu „ Piraci z Karaibów”. W wyższej 
kategorii - młodzików, na 3 stopniu podium stanął uczeń Julian Piszczek 
tańczący z Alicją Skowronek, który jest absolwentem klasy sportowej, 
która jako pierwsza została otwarta w 2014 roku. Gratulujemy zawodnikom 
i trenerom, dziękujemy rodzicom za zaufanie i zaangażowanie.

Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Dorota Lipka-Nowak
Team Podwawelski

Klub Sportowy Szachownica Kłaj 
kończy szachowy rok szkolny

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym uczniom za wspólne emocje, 
jakie towarzyszyły nam w roku szkolnym 2020/2021. Życzymy Wam 
udanych wakacji i do zobaczenia już we wrześniu!

Nie był to łatwy rok z powodu pandemii, dlatego bardzo chcielibyśmy 
podziękować osobom, które nam pomagały i które wspierały nas w naj-
trudniejszych chwilach, by na koniec roku szkolnego wspólnie cieszyć się 
z sukcesów i osiągnięć naszych uczniów!

Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców naszych uczniów, 
bez których to wszystko nie byłoby możliwe! Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Kłaj Panu Zbigniewowi Strączkowi, 
Wójtowi Gminy Gdów Panu Zbigniewowi Wojasowi oraz Wójtowi Gminy 
Bochnia Panu Markowi Bzdek za wspieranie naszej działalności oraz za za-
pewnienie nam bardzo dobrych warunków do trenowania.

Dziękujemy Panu dyrektorowi GZEAS Kazimierzowi Sroce oraz wszystkim 
dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli za owocną współpracę 
i wspaniałą atmosferę. Dziękujemy dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Bochni Pani Annie Kocot-Maciuszek oraz sołtys wsi Szarów Pani Elżbiecie 
Jankowicz za udostępnianie nam sal w celu prowadzenia wykładów sza-
chowych oraz organizowania turniejów.

Dziękujemy naszym Partnerom, którzy już od ponad trzech lat wspierają 
nas, a w czasie pandemii pokazali nam, że zawsze możemy na nich liczyć!

Daniel Szewczyk, Firma KlimaSystem
Jacek Gądor, Firma Jg.Bygg - Domy Szkieletowe
Maciej Laskowicz, Firma Linkart - sklep komputerowy
Krzysztof Hytroś, CREATO Agencja Reklamowa
Radosław Turecki, FaRad
Gmina Kłaj
Gmina Gdów
Gmina Bochnia

Klub Sportowy Szachownica Kłaj
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Mistrzostwa Polski oraz Puchar 
Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 

PZKT

Karatecy z naszej gminy podbili stolicę! Podczas odbywających się 
w Warszawie Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski Dzieci w Karate 
Tradycyjnym PZKT, nasi zawodnicy zdobyli, aż 26 medali! Ten imponu-
jący wynik jest efektem ciężkiej i systematycznej pracy włożonej w tre-
ningi. Na zawodach tej rangi nie ma słabych zawodników, wychodząc 
na matę trzeba dać z siebie wszystko. Niejednokrotnie o wygranej 
decydowały najmniejsze szczegóły, dlatego tym bardziej cieszymy się 
z sukcesu naszych karateków. Serdecznie gratulujemy!

Mistrzostwa Polski:

Złoto :

Krzysiek Buczek - kata indywidualne
Krzysiek Buczek - kata drużynowe
Klaudia Wajda - kumite indywidualne
Klaudia Wajda, Karolina Wyporek, Magda Mielnik - kumite drużynowe
Klaudia Wajda, Magda Mielnik, Gabriela Nowak - kata drużynowe
Dominika Kmiecik - kata indywidualne
Dominika Kmiecik - kata drużynowe, kumite drużynowe

Srebro:

Natalia Firlit - kata indywidualne
Karolina Wyporek - kumite indywidualne
Klaudia Wajda - fukugo
Krzysiek Buczek- enbu
Kamil Rak - kata indywidualne
Dominika Kmiecik, Kamil Rak - enbu

Brąz:

Karolina Wyporek - fukugo
Klaudia Wajda - enbu
Dominika Kmiecik - kumite indywidualne
Kamil Rak - kata drużynowe
Kamil Rak - enbu

Puchar Polski Dzieci

Złoto:

Magda Chorąży, Nina Zięba - kata drużynowe
Magda Chorąży - enbu

Srebro:

Magda Chorąży - kata indywidualne
Julia Cieśla, Tosia Majewska - kata drużynowe

Brąz:

Oliwia Ptasznik - kata indywidualne
Helena Moskwa - kata indywidualne
Oliwia Ptasznik - kata drużynowe

KKKT 
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W zgodzie z naturą…

Tak właśnie rozpoczęli wakacje młodzi pasjonaci wędkarstwa w Kłaju – po dwuletniej przerwie spowodowanej groźnym wirusem. Bo tego właśnie 
dzieci potrzebują – korzystania ze świeżego powietrza pod opieką osób starszych i odpoczynku od Internetu i telewizora. A mając na miejscu tak 
pięknie usytuowany zarybiony staw i przychylność Towarzystwa Wędkarskiego, grzechem byłoby z tego nie skorzystać. To właśnie tutaj dziecia-
ki uczą się cierpliwości, której coraz częściej im brakuje. Mając na uwadze dobro dzieci Rada Sołecka w Kłaju od wielu lat organizuje im zawody 
wędkarskie uwieńczone wieloma nagrodami.

Niestety, 26 czerwca młodzi wędkarze słabo dopisali. Powód, jak po-
dejrzewam, to obawa przed zapowiedzianymi burzami. Mimo małej 
ilości uczestników zawody odbyły się, a burza poczekała, aż zawody się 
skończą i dzieciaki sowicie nagrodzone spokojnie wrócą do domów.

Spotkamy się ponownie za miesiąc 31 lipca, więc już dziś zapraszam 
wszystkich śmiałków i sympatyków tego sportu. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do prawidło-
wego przebiegu zawodów i współpracują z nami, między innymi Towa-
rzystwu Wędkarskiemu „Las”, Nadleśnictwu Niepołomice, Gminie Kłaj 
oraz moim pomocnikom, na których zawsze mogę liczyć i na nich polegać. 

W imieniu Rady Sołeckiej Kłaja
Sołtys Anna Konieczna

Szachowy turniej plenerowy "Lato z Szachownicą"

Piękna pogoda, wspaniali zawodnicy, świetny turniej! Tak można najprościej opisać wydarzenie, które odbyło się w sobotę na boisku klubu piłkar-
skiego Zryw Szarów

W turnieju wzięło udział 36 zawodników, którzy przyjechali do naszej 
Gminy między innymi z takich miejscowości jak Zakopane, Katowice, Dę-
bica czy Kraków. Rozegrane zostało 9 rund tempem 3+2 i po blisko dwóch 
godzinach rywalizacji wyłonieni i nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki:

Klasyfikacja generalna:
1. Filip Wnęk - UKS Goniec Staniątki
2. Kacper Polok - Szachownica Kłaj
3. Jakub Cichoń - MKS Centrum Kraków

Ur. 2012 i młodsi:
1. Władysław Pawlikowski - Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków
2. Jerzy Laskowicz - Szachownica Kłaj
3. Kacper Pałka - UKS Goniec Staniątki

Najlepsze dziewczynki:
1. Emilia Jeziorek - UKS Goniec Staniątki
2. Hanna Babicz - UKS Goniec Staniątki
3. Julia Cieśla - Szachownica Kłaj

Najmłodsi:
1. Hanna Babicz - UKS Goniec Staniątki
2. Kacper Pałka - UKS Goniec Staniątki
3. Milan Chmielek - Szachownica Kłaj

Po turnieju szachowym wszyscy uczestnicy otrzymali kiełbaskę z grilla, 
a najmłodsi wzięli udział w kolejnej rywalizacji pt. "szacho-pilka". 

KS Szachownica


