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Powakacyjne nabory wniosków w LGD 
Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą 
w Wieliczce planuje zorganizować terminie wrześniowym następujące 
nabory wniosków:

II/2022 Przedsięwzięcie 1.2.3 Podnoszenie jakości infrastruktury kulturalnej.

III/2022 Przedsięwzięcie 3.1.1 Dotacje na zakładanie działalności gospo-
darczej lub tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

IV/2022 Przedsięwzięcie 2.2.1 Podniesienie poziomu estetyki przestrze-
ni publicznej

V/2022 Przedsięwzięcie 2.2.2 Renowacja obiektów zabytkowych i tych, 
które świadczą o lokalnej tożsamości miejsca i są ważne dla mieszkań-
ców obszaru LGD.

Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej 
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty 
wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice oraz Kłaj oraz ob-
szar wiejski Gminy Wieliczka.

Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane 
na stronie internetowej oraz wywieszone w biurze LGD na ul. Henryka Sien-
kiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem: 12 288 00 95.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Program Korpus Wsparcia Seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, podobnie jak 
w roku poprzednim, przystąpił do kolejnej edycji programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” i otrzymał za pośrednictwem Wojewody Ma-
łopolskiego dofinansowanie od państwa na poprawę bezpieczeń-
stwa i komfortu funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania, 
poprzez zapewnienie im dostępu do specjalistycznych usług tzw. opie-
ki na odległość, czyli „teleopieki”.

W ramach programu zakupionych zostało 30 szt. opasek bezpieczeństwa, 
które następnie zostały rozdysponowane wśród najbardziej potrzebują-
cych osób w wieku powyżej 65 lat. Program spotkał się ze sporym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców, dlatego wybór grupy docelowej 
beneficjentów nie był trudny. W ramach wdrożenia programu pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju odwiedzali seniorów przekazując im 
opaski bezpieczeństwa i instruując w zakresie ich obsługi. Wykonywa-
no również testowe połączenia z centrum teleopieki w celu sprawdze-
nia działania i zasięgu opasek. Urządzenie, choć wygląda niepozornie, 
nie tylko monitoruje na bieżąco sytuację zdrowotną pacjenta, ale także 
alarmuje właściwe służby o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie 
dla zdrowia lub życia użytkownika (np. w przypadku upadku, zasłabnięcia, 
problemów sercowo-krążeniowych). Specjaliści dyżurujący w Centrum 
Teleopieki mogą nawiązywać kontakt głosowy z podopiecznym, udzielić 
mu teleporady, a w razie potrzeby wezwać pogotowie czy powiadomić 
rodzinę o stwierdzonym zagrożeniu. Dodatkowo osoba używająca opa-
ski może w każdej chwili zwrócić się do Centrum Teleopieki o udostęp-
nienie zapisów monitorowania jego parametrów życiowych, co może być 
pomocne np. podczas wizyty u lekarza.

Seniorzy obdarowani „opaskami życia” oraz ich rodziny nie kryły zadowole-
nia z otrzymanych urządzeń i dostępnego dzięki nim wsparciu. Podkreślali, 
że będą się teraz czuli pewniej i bezpieczniej w swoich domach wiedząc, że 
w każdej chwili będą mogli liczyć na pomoc. Dotarły już do nas pierwsze 
sygnały, że system bezpieczeństwa działa prawidłowo i niezawodnie moż-
na liczyć na natychmiastową interwencję np. w przypadku wykrycia upad-
ku osoby używającej opaski.

Wszystkim gminnym seniorom życzymy jak najlepszego zdrowia i jak naj-
mniej powodów do używania nawet najbardziej zaawansowanych techno-
logicznie urządzeń ratujących życie.

Marzena Twardosz

XX-lecie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzeziu

„20 lat minęło jak jeden dzień - Naprawdę? Kiedy? Jak i gdzie?” 
- zaśpiewali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brze-
ziu na uroczystej Gali zorganizowanej w Kampusie Wielickim z oka-
zji XX-lecia funkcjonowania placówki. Obecnością zaszczyciły nas władze 
Powiatu Wielickiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiato-
wego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zaprzyjaźnio-
ne placówki, opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych. 

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy specjalnie na tę okazję 
przygotowali przedstawienie artystyczne obrazujące życie w domu, opo-
wiadali o naszej codzienności oraz marzeniach. Marzenia należy mieć, gdyż 
motywują do działania - a naszym obecnym jest posiadanie miejsca, w któ-
rym realizowana będzie opieka wytchnieniowa, zostaną utworzone miesz-
kania treningowe oraz mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych.

W 2002 roku byliśmy pierwszą tego typu placówką w powiecie. Spe-
cyfika pracy i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin uległy 
zmianie, więc i my musimy pójść z postępem i rozwojem. Pomysł został 
zaszczepiony… co będzie dalej?!

W tym ważnym dla nas dniu nie obyło się bez podziękowań dla Zarzą-
du Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, 
które prowadzi placówkę, a także  dla władz i pracowników.

Podczas uroczystej Gali można było obejrzeć prace wykonane przez osoby 
niepełnosprawne w ramach terapii zajęciowej w pracowni plastycznej, 
rękodzielniczej, stolarskiej, ceramicznej. Odbyła się również wystawa foto-
graficzna prac w ramach projektu współfinansowanego ze środków Powia-
tu Wielickiego „Kultura w czasach izolacji - żywe obrazy z nutą cywilizacji”. 
Nadesłane prace to dzieła placówek, które otaczają na co dzień opieką 
i wsparciem osoby niepełnosprawne. Zostały wręczone nagrody dla zwy-
cięzców Środowiskowych Domów Samopomocy w Brzeziu, Niepołomi-
cach, Bochni oraz Tomaszkowicach. Środowiskowe Domy Samopomocy 
z Rdzawy, Muchówki, Śledziejowic i Zagórzan otrzymały nagrody pocie-
szenia za wysiłek i zaangażowanie. 

W miłej, wesołej atmosferze udało nam się spędzić całkiem sympatycz-
nie wtorkowe przedpołudnie. Chodzi bowiem by w tym znamienitym 
dniu mieć przy sobie wyjątkowych ludzi, przyjaciół, osoby życzliwe 
i wierzące w nasz sukces. Życzymy sobie kolejnych pełnych jubileuszy 
w szczęściu, harmonii i radości z dnia codziennego.

Foto i autor: Ewelina Makowiecka-Sieńko
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Podpisano umowę na sprzęt 
komputerowy

Pandemia zmieniła życie milionów osób, wymusiła wprowadzenie 
wcześniej niedostępnych i bardzo odległych w świadomości rozwiązań. 
Wiele ludzi ucierpiało również z powodu wykluczenia cyfrowego. Fakt 
ten zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży do-
stępu do sprzętu komputerowego. 

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj pozyskała dofinasowanie w kwocie: 
27 500,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach 
osi V funduszy unijnych - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia - REACT-EU stworzył m.in. program po-
zwalający dofinansować zakup  sprzętu komputerowego z urządze-
niami peryferyjnymi i akcesoriami, niezbędnym oprogramowaniem 
oraz dostępu do Internetu dla  rodzin popegeerowskich z dziećmi, w za-
kresie dostępu do sprzętu komputerowego. W ramach tego zadania Gmi-
na Kłaj zakupi 11 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin 
popegeerowskich. Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w na-
uce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień 
w dostępie do Internetu, co będzie miało pozytywny wpływ na realizację 
obowiązków szkolnych przez dzieci.

Sprzęt dostarczony zostanie przez firmę Maciej Laskowicz - Linkart, która  
przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę – na kwotę 26 924,70 zł. 

Zadanie realizowane w ramach grantu Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzie-
ci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" ze środków  
budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, 
pakiet REACT-UE. 

Oliwia Golarz 

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej 
energii Małopolski” projekt współfi-

nansowanych ze środków UEw ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskie-

go na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

Od 1 kwietnia 2022 roku zmienił  się system rozliczania fotowolta-
iki dla nowych prosumentów.

Net-billing nie jest tak przejrzysty, jak system opustów, który wprowadzo-
no w lipcu 2016 roku i który przyczynił się do ogromnego zainteresowa-
nia Polaków fotowoltaiką.   Operatorzy sieci dystrybucyjnej głośno mówią 
o problemach dotyczących napięć i konieczności większego wykorzysty-
wania energii na miejscu. Prosumenci w gospodarstwach domowych są 
w stanie na bieżąco wykorzystać tylko około jedną piąta produkowanej 
energii. System opustów zapewnia, że w ciągu roku prosument może 
– w zależności od wielkości instalacji – odebrać 70-80% nadwyżki bez po-
noszenia dodatkowych opłat. W systemie net billingu prosument będzie 
musiał na bieżąco śledzić, jak zmieniają się ceny energii.

Net-billing zakłada odrębne rozliczenie energii wprowadzonej do sie-
ci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroener-
getycznej, w oparciu o wartość ustaloną według ceny giełdowej. W tym 

systemie prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej, ponieważ po-
braną energię kupuje ze wszystkimi opłatami (w tym VAT), zgodnie z taryfą 
swojego sprzedawcy. Prosument kupuje więc energię z wszystkimi opłata-
mi taryfowymi, a sprzedaje bez tych opłat. Oznacza, to że prosument nie 
rozlicza produkcji energii ilościowo, tylko wartościowo, a ponadto pono-
si wszystkie opłaty taryfowe przy pobieraniu energii z sieci. 

System opustów

Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 31 
marca 2022 r., zostaną w systemie opustów i zachowają prawo do rozlicza-
nia na tych zasadach przez 15 lat. Liczy się data wpłynięcia wniosku do OSD.

W przypadku osób, które realizują fotowoltaikę w ramach tzw. projek-
tów parasolowych, czyli inwestycji realizowanych przez samorządy 
z unijnym dofinansowaniem, tak jak program „Ekopartnerzy na rzecz sło-
necznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020” zachowują prawo do rozliczeń na zasadach 
opustów przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej ener-
gii do sieci.

Wymogiem było zawarcie do 31 marca 2022 roku umowy na zakup, 
montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu teryto-
rialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje parasolowy 
projekt. Jeśli natomiast chodzi o przyłączenie tej mikroinstalacji do sie-
ci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, to uczestnik projektu parasolowe-
go musi złożyć prawidłowy wniosek do OSD najpóźniej do 31 grudnia 2023 
roku.

Stąd apelujemy o uważne zapoznanie się z Aneksem do Umowy 
Sprzedaży Energii Elektrycznej wraz z usługą dystrybucji z Zakładem 
Energetycznym. Część Beneficjentów Projektu mogła dostać od Zakła-
du Energetycznego błędne umowy, gdzie rozliczenie produkcji ener-
gii będzie odbywać się na zasadzie net-billingu. W takim przypadku należy 
niezwłocznie skontaktować się z Zakładem Energetycznym celem zmiany 
rozliczenia produkcji energii na zasadach opustów, a z Urzędem Gminy 
w celu otrzymania stosownego oświadczenia, że są Państwo uczestnika-
mi projektu parasolowego. 

W przypadku prosumentów, którzy składają wniosek o przyłączenie foto-
woltaiki od 1 kwietnia, do 30 czerwca będą jeszcze rozliczani w obecnym 
systemie opustów. Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, ich 
nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerw-
ca 2022 roku. Ci prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billin-
gu 1 lipca 2022 r.

Stąd zwracamy się z prośbą o analizę dokumentów przesłanych do Pań-
stwa po wymianie licznika na dwukierunkowy, gdyż sposób przedstawie-
nia tych zapisów przez Zakład Energetyczny jest niejednoznaczny. W razie 
wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego z Referatem Inwestycji: 
inwestycje@klaj.pl.  

Kontakt do  Wykonawcy:

Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział 
w projekcie: tel.: 799 398 888.

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ:

Nie współpracujemy z żadnymi firmami związanymi z montażem insta-
lacji fotowoltaicznych. 
W projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” Gmi-
na w 2021 r. podpisywała z Mieszkańcami Umowy na montaż paneli, 
a następnie listę Mieszkańców biorących udział w projekcie przekaza-
ła Wykonawcy – firma Sanito sp. z o.o., który został wyłoniony w drodze 
przetargu.

Magdalena Brociek
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Raj dla miłośników biegania,  
jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolce 

czy rowerze

W Kłaju wokół boiska sportowego Towarzystwa Sportowego „Wolni” 
Kłaj powstała bieżnia do uprawiania sportów. Tor wykonany jest z na-
wierzchni asfaltowej i jest rekreacyjnym rajem dla entuzjastów biegania, 
jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolce czy rowerze.

W jednym z narożników (od strony bramy głównej) powstała strefa utwar-
dzona, gdzie można złapać oddech podczas treningu, przygotować się 
do uprawiania sportu, ubrać sprzęt lub zrobić rozgrzewkę.

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj otrzymała 100 080,00 złotych do-
finasowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 332.143,52 złote.

Oliwia Golarz

Rozpoczyna się budowa kolejnej drogi

Już niebawem w Targowisku powstanie kolejna droga będąca łączni-
kiem ulicy umownie nazywanej Centralną z droga krajową nr 75 przy 
węźle autostrady. 

W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano remont odcinka drogi gmin-
nej o długości 960 m, polegający na wzmocnieniu i wyprofilowaniu istnie-
jącej podbudowy oraz wykonaniu trwałej, stabilnej nawierzchni asfaltowej.

Na te prace Gmina Kłaj podpisała już umowę z firmą "Ziem-Dróg" z Gdowa, 
która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Inwesty-
cja ma być gotowa najpóźniej do końca września br. 

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie 
249.958,00 złotych z budżetu Województwa Małopolskiego. Natomiast 
całość zadania będzie kosztować: 539 016,97 zł.

Oliwia Golarz

Nowa, bezpieczna droga w Dąbrowie 
oficjalnie otwarta

W Dąbrowie zakończono dużą inwestycję, w ramach której przebudo-
wano drogę powiatową relacji Dąbrowa – Grodkowice na ulicy umownie 
nazywanej Brzezką od skrzyżowania przy Domu Kultury w stronę Po-
mnika Jezusa Chrystusa Króla.

W ramach tego przedsięwzięcia na odcinku 684 metrów poszerzo-
no jezdnię do 6 metrów. Prócz nowej nawierzchni, wykonano również nowe 
perony przystankowe, przebudowano skrzyżowania z drogami gminny-
mi oraz wjazdy do posesji regulując ich wysokość do bram wjazdowych. 
Co najważniejsze, na całej długości inwestycji powstał chodnik.

W dniu 20 lipca, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Starosta Powia-
tu Wielickiego – Adam Kociołek.

W uroczystości udział wzięli Adam Kociołek – Starosta Wielicki, Henryk 
Gawor – Wicestarosta Wielicki, Zbigniew Strączek– Wójt Gminy Kłaj, Rad-
ni Powiatu Wielickiego: Jadwiga Skoczek, Piotr Wajda, Zdzisław Prochwicz , 
Marian Paszcza - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz wykonawca ro-
bót Przemysław Birkowski - Firma Konsorcjum P-Bud.

Jest to bardzo ważna inwestycja zwłaszcza pod względem budowania po-
czucia bezpieczeństwa Mieszkańców. Jezdnia jest aktualnie na tyle szero-
ka, że spokojnie miną się ze sobą nawet duże pojazdy. Natomiast ci, którzy 

zamiast samochodu wolą trochę sportu mogą tam spokojnie wybrać się 
na spacer. 

Przedsięwzięcie wykonywane jest dzięki dofinansowaniu z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane zostało w 90% 
z budżetu Powiatu Wielickiego i w 10%  z budżetu Gminy Kłaj.

Oliwia Golarz
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Kolejna dotacja to kolejne inwestycje

Gmina Kłaj otrzymała kolejne dofinansowanie z rządowe-
go programu Polski Ład – program inwestycji strategicznych. Dzię-
ki dotacji w kwocie: 8.400.850,00 złotych rozbudowana zostanie sieć 
kanalizacji sanitarnej w Brzeziu, Szarowie i Dąbrowie. Pozostałe koszty 
budowy tej inwestycji pokryte zostaną z budżetu Gminy Kłaj. 

Zadanie obejmie prace związane z robotami rozbiórkowymi elemen-
tów dróg występujących na trasie kanalizacji sanitarnej, wykopy pod ruro-
ciągi, wykonanie podłoża piaskowego, montaż sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz ze studniami, wykonanie obsypki piaskowej rurociągów, zasypanie 
wykopów oraz odtworzenie nawierzchni drogowych. 

Ścieki odprowadzane będą za pomocą projektowanego systemu kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej do istniejącej kanalizacji, 
a następnie kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Targowisku. 

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące dodatkowych odcinków, 
których konieczność realizacji zgłaszali mieszkańcy i które znajdą się w za-
kresie tej inwestycji.

Inwestycja zapewni mieszkańcom dostęp do kanalizacji i komplekso-
wo uporządkuje system gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. 
Projekt ma na celu ograniczenie odprowadzania ścieków w sposób 
niekontrolowany. Polepszy to jakość lokalnych wód i gleb, zwiększy 
stan bezpieczeństwa zdrowotnego oraz umożliwi rozwój nowych osie-
dli i przedsiębiorstw.

Oliwia Golarz

Podpisano umowę na budowę 
studni głębinowej

Gmina Kłaj podpisała umowę z firmą PRO-AQUA na budowę głębino-
wego ujęcia wody w Targowisku. Zadanie będzie realizowane dwueta-
powo i w pierwszym powstanie głębinowe ujęcie wody wraz ze stacją 
uzdatniania wody, zbiornikami wody pitnej o pojemności 645 m3, zesta-
wem hydroforowym oraz ok. 2 km sieci wodociągowej – magistralnej. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w pobliżu węzła autostrady.

Wykonanie tego przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki dofinansowa-
niu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Fundu-
szu Polski Ład w kwocie 8 milionów złotych. 

Oliwia Golarz

Prace przy budowie 
przedszkola w Dąbrowie 

nabrały rozpędu

 W Dąbrowie powstaje inwestycja za blisko 5,3 miliona złotych, a będzie 
to nowoczesne, samorządowe przedszkole. Trzykondygnacyjny obiekt 
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury, z którym 
ma być połączone przejściem. Prace nabrały rozpędu, niestety jednak 
nie uda się wszystkiego dokończyć tak jak zaplanowano na wrzesień. 
Niewielkie opóźnienie spowodowane jest tym, że wykonawca robót 
musiał długo czekać na dostawę niezbędnych materiałów budowlanych.

Aktualnie budynek jest w stanie surowym otwartym. Wokół obiektu po-
wstaje również parking oraz zjazd do drogi powiatowej. Finał prac widać 
już również przy zagospodarowaniu otoczenia.

Na to zadanie Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie z rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln złotych.

Oliwia Golarz 
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W Szarowie powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Nowe dwa obiekty do rekreacji dla dzieci i dorosłych powstały przy budynku Szkoły Podstawowej w Szarowie. 

Od teraz kiedy dzieci w najlepsze będą bawiły się na zjeżdżalni, huśtawkach, karuzeli czy koniu i motocyklu, w tym czasie dorośli będą mogli popracować 
nad swoją sprawnością fizyczną. Wśród urządzeń siłowni zewnętrznej znajdują się: biegacz, orbitrek, wahadło, twister, prasa nożna.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 19.999,00 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Całkowity koszt budowy siłowni i placu zabaw to kwota: 120.675,67 złotych.

Oliwia Golarz
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Koło Gospodyń Wiejskich 
Gruszki na półfinale 

Festiwalu „Polska od Kuchni”

17 lipca w Krakowie na placu Wolnica odbył się wojewódzki półfinał 
Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”. Tegorocznym 
tematem przewodnim było wesele. 

Nie mogło tam zabraknąć Pań z Koła Gospodyń Gruszki. Dlatego, 
jak to przed prawdziwym weselem zaczęły przygotowania już wiele 
tygodni temu. Koło wzięło udział w konkursie kulinarnym, a daniem 
konkursowym był kołacz z serem. Danie tradycyjne, które niestety zosta-
ło już wyparte ze współczesnego wesela, a szkoda, bo ma bogatą tradycję 
i piękną symbolikę. Jednak kto jak nie My podejmie się misji niemożliwej 
i wskrzesi duch tradycji w narodzie? Wykorzystując nasze liczne talenty 
i umiejętności zdobyte na  organizowanych przez nas warsztatach, stwo-
rzyłyśmy przepiękne stoisko i danie równie pyszne co piękne. Świetnie się 
bawiłyśmy i wróciłyśmy bogatsze o nowe doświadczenia.

KGW Gruszki

Projekt „Kultura w czasach izolacji- 
żywe obrazy z nutą cywilizacji”

Po raz drugi Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Do-
bro Dziecka” przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Powiatu Wielickiego „Kultura w czasach izolacji- żywe obrazy 
z nutą cywilizacji”. 

Celem projektu była realizacja konkursu plastycznego związanego z wysta-
wą fotograficzną nadesłanych prac przez placówki działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Konkurs polegał na przygotowaniu żywego obrazu, 
który był wykonany na zasadzie pastiszu - czyli odmiany stylizacji arty-
stycznej naśladującej istotne cechy jakiegoś dzieła lub stylu, zagęszczający 
je i uwydatniający. W drugiej edycji prace przedstawiono w trzech katego-
riach: portret, fantastyka oraz natura-pejzaż. 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że konkurs cieszy się zainteresowaniem 
i w tym roku do projektu przystąpiło aż 8 placówek Wsparcia Dziennego: 
Środowiskowy Dom Samopomocy z Niepołomic, Tomaszkowic, Muchówki, 
Bochni, Zagórzan, Rdzawy, Śledziejowic oraz Brzezia. Powstały 24 fanta-
styczne zdjęcia, które można było zobaczyć na zorganizowanej w dniach 
22-27 czerwca br. wystawie w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Brzeziu, a także podczas uroczystego dnia obchodów XX lecia placówki, 
który został zorganizowany w Kampusie Wielickim dnia 28 czerwca br., 
wówczas nastąpiła uroczysta gala wręczenia nagród uczestnikom biorą-

cym udział w projekcie. W kategorii portret zwyciężył ŚDS z Niepołomic 
„Dziewczyna z perłą”, w kategorii pejzaż zwyciężył ŚDS Tomaszkowice” 
Babie lato”, w kategorii fantastyka nagrodzony został ŚDS Brzezie „Sen nocy 
letniej”. 

Od 29 czerwca do 15 lipca br. galeria zdjęć jest do obejrzenia w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Serdecznie zapraszamy 
do obejrzenia wystawy. 

Foto i autor: Kamila Bączkowska 
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„Lato ze sztuką” w Gminnym Centrum 
Kultury w Kłaju

Pierwsza Akcja Lato w GCK-u już za nami! Zobaczcie te uśmiechnięte 
buzie na zdjęciach… To zadowoleni uczestnicy i uczestniczki naszych 
wakacyjnych zajęć.

Programy AKCJI LATO („AKCJA LATO ZE SZTUKĄ” oraz „TWÓRCZA GRAT-
KA DLA NASTOLATKA”) w Gminnym Centrum Kultury w Kłaju były dostoso-
wane do dwóch grup wiekowych: dla dzieci (6 -9 lat), dla młodzieży (10-16 
lat). Turnusy były zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, a każdy z nich cieszył się 
olbrzymim zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo obydwa programy były 
urozmaicone.

Oferta dla dzieci obejmowała:

Warsztaty artystyczne, poznawanie niecodziennych technik plastycznych, 
zabawy animacyjne, zumbę dla dzieci (prowadząca Angelika Głogowska-
-Piwowar z firmy FIKU MIKU Animacje dla dzieci) oraz w każdym turnusie 
spotkania z zaproszonymi Gośćmi. 

Dzieci w każdym dniu wykonywały inne prace plastyczne, które na koniec 
zajęć mogły zabrać ze sobą do domu. Razem z Panią Kamilą Klimczak 
- instruktorką 

GCK-u dzieci tworzyły m. in.: pióropusze indiańskie, naszyjniki, amulety 
z masy solnej, wachlarze, maski, ramki do zdjęć, barwne motyle, dekoro-
wały płócienne torby czy malowały po kamieniach owady. Używaliśmy 
własnoręcznie stworzonych sprayów, montowaliśmy kosmiczne roboty 
i sami konstruowaliśmy sensoryczne zabawki czy masy plastyczne.

Podczas każdego turnusu odwiedzili nas ciekawi Goście:

- Członkowie Zarządu Koła Pszczelarskiego w Kłaju: Pan Stefan Fidor 
oraz Pan Andrzej Migdał. Panowie opowiadali dzieciom o życiu i zwycza-
jach pszczół. Dostosowane do wieku naszych młodych uczestników zajęć 
ciekawostki przekazane przez naszych wspaniałych pszczelarzy, wzbudziły 
olbrzymie zainteresowanie wśród najmłodszych. Dzieci dowiedziały się 
m. in. jakie meble można spotkać w ulu, jakie kolory pszczoły kochają 
najbardziej (zielony, żółty i niebieski) i o tym, że w każdym domu jest 
Królowa (zawsze jest nią Mama). Dodatkowo przywiezione przez Panów re-
kwizyty: strój pszczelarski, ul szklany, ul plastikowy itp. pomogły naszym 
uczestnikom w wizualizacji ciekawej pracy pszczelarza oraz jego pszczó-
łek. Nie obyło się też bez słodkiego, miodowego przysmaku dla naszych 
milusińskich.

- Pani Kamila Polak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kła-
ju zapoznała nas z ciekawą historią nietypowego Skrzata. Opowieść pt. 
"Dobro powraca" dotyczyła historii przygód Chochlika. Opowiedziana baj-
ka była ciekawa i pouczająca. Pani Kamila snuła opowieść, z której płynę-
ła najważniejsza myśl: „dobrze jest pomagać innym, bo w razie potrzeby 
pomogą i nam”. Warsztaty uwrażliwiły dzieci na pomoc bliźniemu, a nie-
zwykłe zaangażowanie Pani Kamili tylko potwierdziło, jak wiele dobrych 
ludzi jest obok nas.

- Pani Agnieszka Kowal z firmy LaDetre Strateg, psycholog sprzedaży, 
przewodnik dla firm. Na podstawie zdobytej wiedzy Pani Agnieszka przy-
gotowała program dotyczący „Bezpieczeństwa w Internecie”. Program 
ten składa się z kilku etapów, jest dostosowany dla dzieci od 5 roku życia. 
Obejmuje przede wszystkim bezpieczne korzystanie z przestrzeni online, 
możliwości jego rozwoju, oraz jak radzić sobie z hejtem. Spotkania z Panią 
Agnieszką wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród młodszych 
dzieci jak i młodzieży. Okazało się, że poruszona tematyka powinna być 
wdrażana naszym dzieciom już we wczesnym ich wieku.

- Pan Paweł Kwapisz przyrodnik, z wykształcenia leśnik, na co dzień 
pracownik służb ochrony przyrody. Zawodowo zajmuje się ochroną 
gatunkową zwierząt i roślin, projektami z zakresu ochrony czynnej bocia-
na białego i czarnego oraz bobra, monitoringiem faunistycznym, interwen-
cjami dotyczącymi gatunków konfliktowych oraz edukacją przyrodniczą. 
Na warsztatach z Panem Pawłem, rozmawialiśmy o łące i jej mieszkańcach. 
Prezentacja i warsztaty były niezwykle ciekawe i pobudzające dziecięcą 
wyobraźnię, a Pan Paweł przygotowanymi materiałami bardzo zaangażo-
wał dzieciaki. 

„TWÓRCZA GRATKA DLA NASTOLATKA” to oferta adresowana do mło-
dzieży. Podczas cotygodniowych warsztatów młodzież wspólnie z Panią 
instruktor Kamilą Klimczak wykonywała: aromatyczne kule do kąpieli, 
ogrodowe i klimatyczne lampiony, własnoręcznie papier czerpany na spe-
cjalnie przygotowanych do tego sitach. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z makramy, robiliśmy letnią biżuterię oraz łapacze snów. 
Na zajęciach z grafiki przy pomocy dłut i farb, udało się zrobić odbitki li-
norytnicze. Kolejne warsztaty odbyły się  pod hasłem woskowijek i świec 
dekoracyjnych, różnych technik rzeźbiarskich, nauki podstawowej obsłu-
gi koła garncarskiego, tworzenia mas papierowych oraz malowania martwej 
natury. Młodzież, która uczestniczyła w warsztatach wykazała się olbrzymią 
samodzielnością, wybitną wyobraźnią, zaangażowaniem i pomysłowością. 
Każda powstała na zajęciach praca bardzo ich cieszyła, co utwierdziło nas 
w przekonaniu, że tego typu warsztaty są potrzebne i będziemy ich robić 
jeszcze więcej. 

Z naszych wakacyjnych zajęć AKCJI LATO ZE SZTUKĄ oraz LETNIEJ 
GRATKI DLA NASTOLATKA pozostały wspaniałe wspomnienia. Jakie? 
Zachęcamy wszystkich, którzy są ciekawi fotorelacji z zajęć do obserwo-
wania naszego profilu na Facebooku (facebook.com/GCKlaj) oraz strony 
internetowej: www://gcklaj.pl

Wszystkich mieszkańców gminy Kłaj – małych i dużych – zachęcamy 
do zapoznania się z ofertą warsztatów i zajęć w Gminnym Centrum Kultury 
w Kłaju, które będą organizowane od drugiej połowy września 2022 r. 

Oferta i harmonogram będą dostępne na naszym profilu Facebook 
oraz na stronie internetowej od początku września 2022 r.

Do zobaczenia na zajęciach!

Magdalena Godzic-El Hossein
Kamila Klimczak
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Barwne szaleństwo i duża dawka  
nauki przez zabawę, czyli EkoPiknik 

w Szarowie 

2 lipca na boisku sportowym „Zryw” Szarów odbył się piknik eko-

logiczny. Było ekologicznie, kolorowo i wesoło, a o świetna zabawę 

i mnóstwo atrakcji zadbali: Wójt Gminy Kłaj, Ochotnicza Straż Pożar-

na w Szarowie, Koło Gospodyń Wiejskich Szarów, LKS „Zryw” Szarów,  KS 

Szachownica, Rada Sołecka oraz Sołtys Szarowa.

Sobotnie piknikowanie rozpoczęto od zajęć szachowych. 

Wśród sportowych atrakcji w programie imprezy przewidziano również 

EkoLigę Mistrzów. Zajęcia te prowadzili wykwalifikowani zawodnicy LKS 

„Zryw” Szarów, którzy młodym piłkarzom dali nie tylko „niezły wycisk”, 

ale i kilka dobry wskazówek, jak zostać przyszłym zawodnikiem kadry 

narodowej.

W samo południe, gdy rozgoniony został deszcz rozpoczęły się zaję-

cia edukacyjne.

Dzieci w najlepsze bawiły się tworząc las w słoiku oraz wykazując się swoją 

kreatywnością tworząc elementy garderoby z materiałów wtórnych i wy-

konując bransoletki z recyklingu. Finałowym punktem programu był po-

kaz mody ekologicznej z nagrodami. Dzieciaki dowiedziały się również jak 

w ekologiczny sposób sprzątać w domu, segregować śmieci oraz poznały 

odnawialne źródła energii i jakie są naturalne, zdrowe produkty żywnościo-

we. Ciekawostki na temat ekologii dzieciaki poznały również na sportowy 

sposób uczestnicząc w biegu po zdrowie oraz sztafecie pokoleń. 

EkoPiknik zorganizowany został w ramach projektu pn. „Redukcja emisji za-

nieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglo-

wych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020. 

Tradycyjnie, jedną z najbardziej emocjonujących atrakcji dla maluchów  

było miasteczko strażackie. Niezastąpiona grupa druhen i druhów z Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Szarowie przy każdej możliwej okazji stara się 

zarażać swoją pasją pomocy innym. Wspólnie ze strażakami dzieci poznały 

zagrożenia jakie występują na drodze i w jaki sposób pomóc osobie po-

szkodowanej w wypadku oraz co zrobić w przypadku pożaru.

Nie zabrakło również ulubionej przez wszystkie dzieci waty cukrowej, 

dmuchanych zjeżdżalni i lodów. Natomiast dla tych którzy opadli z sił, 

Panie z KGW przygotowały kiełbaski z grilla. 

Finałowym punktem programu dla dzieciaków była kąpiel w kolorach 

czyli mini festiwal kolorów. 

- Duża galeria zdjęć z wydarzenia

- Duża galeria zdjęć z zajęć „Lato z Szachownicą”

- Duża galeria zdjęć z warsztatów ekologicznych 

Tuż przed wieczorem na boisko wyszli piłkarze Zrywu Szarów oraz Puszczy 

Niepołomice, w którym goście pokonali gospodarzy wynikiem 2:1.

Impreza odbyła się dzięki ludziom o wielkich sercach. Sponsorami EkoPik-

niku byli:

1. Urząd Gminy w Kłaju

2. MPGO Kraków 

3. Adam Dziadur, Piekarnia „JANEK” w Szarowie 

4. Adam Dziadur, Sklep „GROSZEK” w Brzeziu i Niepołomicach, 

5. Piotr Iwulski, Zakład Eksploatacji Kruszywa „KRUSZ-BUD”, Wola Batorska

6. Natasza Wojtaczka, Firma Konsorcjum 

7. Jacek Kukiełka, Gospodarstwo Ogrodnicze w Brzeziu

8. Maciej Palich, Firma „SPEC KLIMA”, Kraków

9. Katarzyna Kasina, Firma „CLIC SYSTEM”, Szarów

10. Krzysztof Rusin, Instalacje Sanitarne, Szarów

11. Hej Pizza, Targowisko

12. Martyna Wrona

13. Ks. Adam Kozłowski Proboszcz Parafii Św. Stanisława BM w Szarowie 

- Dąbrowie

14. Event Serwis, Targowisko 

15. Grzegorz i Piotr Kalicki, Firma G.P. „INSTAL-REM” S.C., Szarów

16.  Artur Cieślik, Tomasz Talaga, Firma „KONSTRUKTA” Sp. z o.o., Niepołomice 

17. Stanisław Iwulski, Usługi, Transport, Roboty Ziemne, Szarów 

18. Rutkowska & Rutkowska, Gabinet stomatologiczny, Dąbrowa 

19. Paweł Orlik, Zakład instalacyjny Wod.-Gaz-Co., Szarów 

20. Daniel Szewczyk, Firma „KLIMA SYSTEM”, Szarów

21. Adam Kowal 

22. Mirosław Kowal, Zakład szklarski, Dąbrowa

23. Grzegorz Wcisło, Kwiaciarnia „Maciejka”, Szarów

24. Zbigniew Gądor, KS Szachownica 

25. Mike Aigner

26. Jadwiga Skoczek, Radna Powiatu Wielickiego 

27. Roman Marosz, Sołtys Dąbrowy 

28. Springos Sp. z o.o.

29. Joanna Płazińska, Radna Szarowa

30. Elżbieta Jankowicz, Sołtys Szarowa 

31. Krystyna i Józef Zawadzki

32. Renata i Grzegorz Jach, Ferma Drobiarska, Szarów 

33. Jacek Gądor, J.G.BYGG. Domy Szkieletowe 

34. Anna Jachymek, Restauracja, Hotel „AZALIA”

35. Dorota Juszczyk, Auto Centrum, Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 

36. Tomasz Włodarz, Piotr Czajkowski, PT INVEST s.c., Niepołomice 

37. Marcin Gruszecki, MG Serwis, Szarów

38. Grzegorz Kurdyś, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Trusk"
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Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie 
na Biesiadzie w Siedlcu

31 lipca 2022 odbyła się XXII Biesiada Agroturystyczna w Siedlcu, gdzie 
miałyśmy przyjemność zaprezentować nasze stoisko. Nasze Gospodynie 
wzięły udział w konkursie na najsmaczniejszego naleśnika. 

Zaprezentowałyśmy trzy smaki naleśników z darami lasu, dzię-
ki czemu otrzymałyśmy wyróżnienie. Spędziłyśmy wspaniałą niedzielę 
w atmosferze śpiewu i tańca ludowego, jak również nawiązałyśmy nowe 
znajomości z innymi KGW. Udział w biesiadzie był doskonałą okazją do de-
gustacji niesamowitych, tradycyjnych potraw. Mamy nadzieję spotkać się 
za rok i powalczyć o podium w kolejnych kulinarnych zmaganiach.

KGW Szarów
Katarzyna Kasina

Literacka uczta z „Planetą Piołun”
Za nami pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się w 1 lipca. Spotkanie prowadziła dr Anna Marchewka, krytyk literacki, 
autorka artykułów do wielu czasopism poświęconych literaturze. Głównym tematem spotkania była książka Oksany Zabużko „Planeta Piołun” 
wydana po raz pierwszy w 1996 roku, która szybko stała się ukraińskim bestselerem i zyskała międzynarodowy rozgłos.

Jest to zbiór esejów poświęconych szeroko pojętej kulturze z licznymi odwołaniami do przeszłości narodu ukraińskiego, takimi jak wielki głód czy 
katastrofa elektrowni w Czarnobylu. Rozmowa o książce wywołała wśród uczestników szereg różnych porównań i refleksji. Duże zainteresowanie wzbu-
dziło także oglądanie dzieł Kateryny Biłokur – bohaterki jednego z esejów Zabużko – nieprofesjonalnej ukraińskiej malarki zmarłej w 1961 roku, której 
obrazami zachwycał się nawet Pablo Picasso.

Spotkanie było bardzo inspirujące a wartka i płynna narracja Pani Anny zachęcała uczestników do głębszych przemyśleń.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
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Podsumowanie pracy 
Szkoły Podstawowej 

w Targowisku w roku 2021/2022
Zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. W tym czasie podejmowane były działa-
nia mające na celu podniesienie efektów kształcenia, poszerzenie wiedzy i umie-
jętności uczniów, rozwijanie zainteresowań poprzez udział uczniów w różnych 
konkursach. 

Bardzo cieszą nas wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty: matematykę uczniowie 
napisali na 72% (co stanowi wynik wyższy o 3% od gminy, o 5% od powiatu, o 9% 
od województwa i 15% od wyników w kraju), język angielski na 84% (co stano-
wi wynik wyższy o 9% od gminy, o 10% od powiatu, o 15% od województwa i 17% 
od wyników w kraju). Nieco słabiej wypadł język polski: uczniowie uzyskali 68% 
(co stanowi wynik niższy o 1% od gminy, równy wynikom powiatu, wyższy o 4% 
od województwa i wyższy o 8% od wyników w kraju). Gratulujemy młodzieży 
i nauczycielom przygotowującym do egzaminu!

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach zewnętrznych i wewnątrzszkol-
nych. Marcin Ogonowski (kl. VI) zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopol-
skiego Konkursu Historycznego. 

Po raz trzeci uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodni-
czych „Świetlik”. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wychowanków i gratulujemy 
następującym osobom: II miejsce zajęli: Jan Kawa z klasy I i Antoni Groń z klasy V. 
Wyróżnienia otrzymali: Gabriel Gucwa z klasy II, Zuzanna Kuzmova, Leon Leś, Mikołaj 
Sawa z klasy III. 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w konkursach artystycznych: 
w XXIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, 
w którym Nagrodę Specjalną uzyskał Mateusz Korbut (klasa V). W kategorii rysunek 
i malarstwo II miejsce zdobyła Nadia Więsek (klasa I), wyróżnienie uzyskali Daria Ślę-
czek-Kapera (klasa V), Natalia Połtarecka lat 4, Ignacy Stryszowski lat 3. 

Ponadto uczniowie z naszej szkoły uzyskali wysokie lokaty w V Gminnym Festi-
walu muzycznym „Kochamy Muzykę”. W kategorii Instrumentaliści: I miejsce 
zajęła Aneta Skiba (klasa VII b), 

III miejsce - Emilia Babraj (klasa VII b), wyróżnienie - Kacper Jankowicz (klasa V). 

W kategorii Wokaliści: II miejsce zajęły: Milena Babraj (klasa IV) oraz Emilia Denisiuk 
(klasa VIIa). 

15 lutego 2022 r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. W kategorii klas I - III Zu-
zanna Kuzmova wywalczyła III miejsce. W kategorii klas VII - VIII Wiktoria Majew-
ska uzyskała III miejsce. 

Uczniowie młodszych klas włączyli się w Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 
„Leon”. Oto lista zwycięzców: 

I miejsce - Krystian Słodki - kl.II - I 100% 
IV miejsce - Emilia Kopyś - kl. II  94% 
V miejsce - Zuzanna Kopyś – kl. II 92% 
V miejsce - Mateusz Wenta – kl. II 92% 
VII miejsce - Oliwier Kurek – kl. II 88% 
VIII miejsce - Milena Chudecka – kl. II 87% 
Mateusz Korbut – uczeń klasy V, także wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Przedmiotowym LEON i zajął 20 miejsce.

Jak co roku odbyły się liczne konkursy czytelnicze. Oto ich zwycięzcy: 
Szkolne konkursy czytelnicze dla klas I- III: 

- „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" - I miejsce zajęli: Milena Twar-
dosz (kl. I), Emilia Kopyś (kl. II), Zuzanna Kopyś (kl. II); II miejsce: Nadia Więsek (kl. I), 
Jakub Biernat (kl. II), III miejsce: Zuzanna Kuzmova (kl. III); wyróżnienie: Mateusz Wen-
ta (kl. II). 

- „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” I miejsce otrzymali: Nadia Więsek (kl. I), Leon Leś 
(kl. III), II miejsce: Lena Zastawna (kl. I), Milena Chudecka (kl. II), Milena Duras (kl. III); 
III miejsce: Aleksandra Rejduch, Jakub Biernat (kl. II). 

- „Odwiedzamy dzieci z literackiego Hałasowa”. I miejsce: Milena Twardosz (kl. I), Leon 
Leś (kl. III), Emilia Kopyś (kl. II), Jakub Biernat (kl. II) II miejsce: Nadia Więsek (kl. I), 
Mikołaj Sawa (kl. III); III miejsce: Rafał Solarz (kl. III), Zuzanna Kopyś (kl. II).

- „Drzewo do samego nieba” I miejsce zdobyli: Milena Twardosz (kl. I), Leon Leś (kl. III), 
II miejsce: Nikola Szewczyk (kl. I), Jakub Biernat (kl. II), Emilia Kopyś (kl. II), III miejsce: 
Mateusz Wenta (kl. II), Wiktor Piwowar (kl. III), Patryk Twardosz (kl. III); wyróżnienie: 
Zuzanna Kopyś (kl. II), Emilia Włodarczyk (kl. II), Milena Duras (kl. III), Alan Lech (kl. 
III), Rafał Solarz (kl. III). 

- „Dzieci z Bullerbyn” – I miejsce: Jakub Biernat (kl. II), Emilia Kopyś (kl. II), Leon Leś (kl. 
III); II miejsce: Mikołaj Sawa (kl. III); III miejsce: Zuzanna Kopyś (kl. II),  Rafał Solarz (kl. 
III). 

Konkursy czytelnicze dla klas IV - VIII:

- obyczajowe: Problemy nastolatków - I miejsce: Amelia Strach (kl. VIIa), II miejsce: 
Wiktoria Majewska (kl. VIIb).

- obyczajowe: Taki pies, to skarb - I miejsce: M. Tekielski (kl. V), II miejsce:  
M. Korbut (kl. V)

- przygodowe: Hej przygodo! – I miejsce: Mateusz Korbut (kl. V)

Tytuł Najaktywniejszego czytelnika uzyskali: z klas I- III – Nikola Szewczyk, z klas IV- 
VI – Michał Tekielski, z klas VII – VIII- Barbara Leś. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów Szkoła Podstawowa w Targowi-
sku przystąpiła do udziału w XI edycji małopolskiego Konkursu Odblasko-
wa Szkoła. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zorganizowane następujące 
konkursy: plastyczny pt. „W drodze do szkoły jestem bezpieczny”, w którym I miejsce 
zajęła Milena Duras (klasa III); II miejsce: Wiktoria Solarz  (klasa II); III miejsce: Dawid 
Wątorek (klasa II), Patryk Świętek (klasa IV); wyróżnienie: Aleksandra Rejduch (klasa I), 
Liliana Marcisz (klasa I). Druga kategoria dotyczyła wykonania prezentacji ukazującej 
bezpieczeństwo w drodze do szkoły - główne nagrody otrzymali uczniowie klasy 
VIIa: Aleksandra Bogdanowicz, Emilia Denisiuk, Bartosz Duras. 

Trzecią kategorię: wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzono w dwóch grupach 
wiekowych: 

- klas I - III: 

I miejsce zajęli uczniowie: Jan Kawa - klasa I, Kacper Janik- klasa, Maja Rerutko - 
klasa I, Alicja Babraj - klasa I, Zuzanna Kopyś- klasa II, Emilia Kopyś - klasa II, Leon 
Leś - klasa III, Patryk Twardosz - klasa III.
II miejsce: Dawid Wątorek – klasa II
III miejsce: Mikołaj Sawa- klasa III

- klas IV- VI:

I miejsce - Wojciech Włodarczyk - klasa V
II miejsce - Wiktoria Solarz - klasa II
III miejsce - uczennice klasy IV : Milena Babraj oraz Wiktoria Buczek. 

Ważnym aspektem naszych działań była szeroko pojęta profilaktyka. We wrześniu od-
było się spotkanie z policjantem, uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach 
dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanych przez uczennice 
klasy VIII. 

Jesienią 2021 roku Szkoła Podstawowa w Targowisku przystąpiła do udziału w XIV 
edycji kampanii No promil - No problem, której celem było ograniczenie na terenie 
Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub 
innych środków psychoaktywnych. W ramach kampanii uczniowie klas VI, VII wzię-
li udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce.  

W dniu 4 października 2021 roku w klasach od V do VIII odbyły się warsztaty na temat 
fonoholizmu. Podczas zajęć prowadzący opowiedzieli uczniom, w jaki sposób two-
rzy się mechanizm uzależnienia od telefonu. 

Uczniowie klas VII i VIII w maju 2022 r. wzięli udział w programie profilaktycznym 
„Archipelag Skarbów”. W trakcie dwóch dni zajęć młodzież dostała konkretne 
wskazówki, jak radzić sobie z emocjami: agresją, złością, zakochaniem, pobudze-
niem seksualnym. Uczniowie mogli poćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się 
negatywnej presji rówieśników. 

W czerwcu uczniowie klas od VI do VIII wzięli udział w programie profilaktycznym 
Debata. Zadaniem programu było redukowanie czynników ryzyka: poznawczych 
i społecznych, które skłaniają młodych ludzi do sięgania po alkohol. 

Naszą pracę edukacyjną wzbogaciły realizowane w  przedszkolu i szkole projekty 
i innowacje pedagogiczne. Zrealizowano m. in.: projekty i programy „Z darami natury 
świat nie jest ponury”, „Literkowe zabawy przedszkolaków”, „Z kulturą mi do twarzy”, 
„Europa i ja”, „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki- poznajemy zawody”, Lekcję 
z klimatem, „Let’s talk”(kształcenie umiejętności komunikacji w języku angielskim 
oraz umiejętności rozumienia ze słuchu), działania w ramach programu Uniwersytet 
Dzieci.

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy wiele lokalnych uroczystości. Udało nam 
się pozyskać środki finansowe z budżetu gminy i przygotować Gminny Konkurs 
Recytatorski, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Piknik Ro-
dzinny. Oprócz tego podjęliśmy szereg działań upamiętniających 103 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę, rocznicę Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, 
przedstawiliśmy Dzień Mamy i Taty, święto Tadeusza Kościuszki, patrona szkoły.  Przed-
szkolaki przygotowały uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Ojca i Matki.

Uczniowie chętnie rozwijali swoje kompetencje podczas wycieczek, których w tym 
roku odbyło się niemal czterdzieści. 

Prężnie działał Samorząd Uczniowski, w ramach którego uczniowie prowadzili akcje 
wolontaryjne, doskonaląc swoje kompetencje społeczne. Zorganizowano akcje cha-
rytatywne na rzecz dziewczynki chorej na SMA, dwie zbiórki żywności i potrzebnych 
rzeczy dla uchodźców. Część darów została przekazana za granicę a część trafi-
ła do osób mieszkających w Wiejskim Domu Kultury w Targowisku. Zbierano rów-
nież pieniądze do puszek, aby zakupić ubrania i inne potrzebne rzeczy dzieciom 
mieszkającym w Wiejskim Domu Kultury w Targowisku. 

Współpracowaliśmy z wieloma osobami i instytucjami. Do najważniejszych należał: 
Pan Zbigniew Strączek- Wójt Gminy Kłaj, Pani Anna Fortuna i Anna Wójtowicz ze 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko, Pan Mieczysław Piwowar – Sołtys Targowi-
ska, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Targowisku, Gminna Biblioteka w Kłaju, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni i prosimy o dalszą współpracę. 

Gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie działań szkoły. Ważne dla nas jest Wasze 
zaangażowanie, sprawdzenie zadania domowego, rozmowa dyscyplinująca a przede 
wszystkim każda pochwała skierowana do dziecka, które osiągnęło sukces.  

Ogromnie doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas, dziękujemy za cierpliwość 
i wyrozumiałość. Cieszymy się, że chętnie współuczestniczycie Państwo w działa-
niach grupy przedszkolnej, klasy, szkoły.

Małgorzata Bolek, Patrycja Winzer
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MAMY Tę MOC – 
o pasji pomagania w Szkole 

Podstawowej w Kłaju

Dobiegła końca czwarta edycja konkursu Szkoła z pasją pomaga-
nia pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser-Dudy.

8 czerwca w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się uroczy-
sta gala podsumowująca dokonania społeczności szkolnych i ich 
zaangażowania w poszczególne akcje. Specjalne przesłanie do uczestni-
ków programu skierowała Pierwsza Dama.

Nasza szkoła, za wsparcie dla chorych dzieci z hospicjum Alma Spei, 
otrzymała specjalny certyfikat SZKOŁY Z PASJĄ POMAGANIA. O tym, 
w jaki sposób realizowaliśmy poszczególne zadania regulaminu konkursu, 
opowiada krótka prezentacja wykonana przez wolontariuszy. Praca ta zo-
stała wyróżniona – zajęła III miejsce spośród 26 nadesłanych. Zapraszamy 
do obejrzenia:

Dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za okazane dobro i serce.

Renata Gister – koordynator akcji

Projekt „Zabawa sztuką” zakończony

W minionym roku szkolnym uczniowie klas trzecich w SP Kłaj realizo-
wali Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawa sztuką”. Głównym celem 
tego projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencja-
mi kluczowymi. 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. „Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna - ob-
chody Międzynarodowego Dnia Kropki. Uczniowie poznali historię małej 
Vashti, która rozwinęła skrzydła dzięki stworzeniu pomysłowych kompo-
zycji z wykorzystaniem kropek. Tego dnia dzieci miały okazję wykonać 
liczne zadania takie jak: tworzenie kreatywnych obrazków, kodowanie, 
wykonanie prac plastycznych metodą pointylizmu. 

2. „Kolorowe kredki” – zorganizowanie akcji charytatywno-ekologicznej. 
Zebrano prawie 10 kg kredek, piórników i innych materiałów papierni-

Warsztaty kreatywne 
dla Przedszkolaków z Grodkowic

W poniedziałek 13 czerwca udaliśmy się, na zaproszenie Pani Kamili, 
instruktor Gminnego Centrum Kultury w Kłaju, do Domu Kultury 
w Łysokaniach. Wzięliśmy udział w bardzo ciekawych warsztatach 
kreatywnych, które pobudziły naszą aktywność poznawczą, muzyczną, 
plastyczną i ruchową.

Rozwiązywaliśmy zagadki słowne związane z mieszkańcami łąki, tańczy-
liśmy naśladując sposób poruszania się owadów z wykorzystaniem chu-
sty animacyjnej KLANZA, malowaliśmy na kamieniach farbami biedronki, 
pszczoły i pasikoniki, puszczaliśmy wielkie bańki mydlane i przeciągaliśmy 
linę. W międzyczasie zajadaliśmy się słodkościami i korzystaliśmy z pla-
cu zabaw. Jednym słowem - było ekstra!

Bardzo dziękujemy Pani Kamili i Pani Jadzi za zorganizowanie warsztatów, 
pozostaną w nas na długo bezcenne szczęśliwe wspomnienia, bo takie 
powinno być właśnie dzieciństwo.

Przedszkolaki z Grodkowic wraz z nauczycielami DZIĘKUJEMY!

Gminie Kłaj, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Targowisko, Annie Fortuna, 
Jadwidze Skoczek, Małopolskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Kłaju, Fir-
mom: Stalbro, TSN, TT Plast, Okna Dębow,  Pieczywo Dzierżbińscy, Tomex 
Tomasz Piwowar, TB Logistics, GGM Marzena Gajek-Gaj, Sklepom: Market 
Point Kłaj, Delikatesy Centrum Targowisko, Sklep „U Zochy” Targowisko, 

Salon Fryzjerski „Prowokacja” Targowisko, Kręgielnia „Stacja Kłaj”, Sza-
chownica Kłaj, LKS Targowianka Targowisko, OSP Targowisko, Wszystkim 

Rodzicom i Nauczycielom zaangażowanym w przygotowania

za ofiarowaną pomoc i życzliwość przy organizacji
V Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Targowisku.

Dziękując za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu
sukcesów i powodzenia w realizacji planów.

Rada Rodziców,
Dyrekcja i Nauczyciele

Uczniowie Szkoły Podstawowej
oraz Przedszkolaki z Przedszkola w Targowisku

Targowisko dn.12.06.2022 r.

czych. Używane kredki zostały zatemperowane i posegregowane kolorami, 
a następnie trafiły do szkół przyszpitalnych.

3. „Drzewo życia” – z okazji Dnia Drzewa (10.10.2021) odbyły się zaję-
cia w plenerze zainspirowane obrazem Gustava Klimta. Uczniowie stwo-
rzyli dzieło niemalowane z użyciem darów jesieni.

4. „Kartonowy zamek” – zamki średniowieczne wykonane zostały 
z materiałów odpadowych np. kartonów, resztek papieru itp. Uczniowie 
mieli okazję utrwalić takie pojęcia jak dziedziniec, fosa, most zwodzony itp.

5. „Sudoku z Władysławem Ślewińskim”. Uczniowie uzupełniali diagram 
obrazami malarza, następnie przeszli na cyfry, a ostatecznie na sudo-
ku online.

6. „Obrazy malowane nożyczkami” – bądź jak Henri Matisse, piękno 
i harmonia przy użyciu nożyczek i kolorowego papieru/gazet. Po pozna-
niu twórczości artystycznej malarza, uczniowie sami spróbowali malować 
nożyczkami. Były to kompozycje zarówno realistyczne jak i fantastyczne.

7. „Twarzą w twarz” – czy spotkanie z Vincentem van Goghiem jest moż-
liwe? Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek z życia mala-
rza, zapoznali się z jego twórczością oraz wzorując się na „Słonecznikach” 
artysty, namalowali własne obrazy.

Realizacja tego projektu przyniosła dzieciom  wiele wrażeń i radości. Chęt-
nie poznawali malarzy i ich dzieła, wzorując się na nich, tworzyły swoje 
własne. Proces ten sprawiał im ogromną radość, pozwolił rozwinąć twórcze 
myślenie, kreatywność oraz uwierzyć we własne siły.

Wychowawczynie klas trzecich
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Puchar Polski Dzieci w Karate
XXII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym z udziałem naszych 
karateków! W tym roku największa i najważniejsza impreza sporto-
wa dla dzieci odbywała się w Łodzi początkiem czerwca. Na zawody 
zjechało prawie 1000 karateków z całego kraju. Nie mogło zabraknąć 
również i nas. Liczna reprezentacja zawodników z naszej gminy dzielnie 
walczyła o medale, nie odpuszczając do samego końca. Dla niektórych 
z nich był to pierwszy start na zawodach tej rangi! Pierwsze koty za płoty 
i pierwsze medale na ścianę. 

Jesteśmy z Was bardzo dumni. Za każdym sukcesem stoi ciężka praca i wie-
le miesięcy przygotowań. Nasi zawodnicy bardzo dobrze wykorzystali czas 
treningów, czego dowodem są medale. Nie dwa, nie trzy, ale aż 10! 

Każdy sukces naszych mieszkańców jest dla nas ogromnym powodem 
do dumy i nic nie stoi na przeszkodzie, ku temu, by grono naszych mi-
strzów stale się powiększało. 

Treningi odbywają się w Gminnym Centrum Kultury - przyjdź, spróbuj 
i zdobywaj medale.

Jeszcze raz ogromne gratulacje, oss!

Konkurencje indywidualne:

1 miejsce:
- Chmielek Milan - kata
- Moskwa Helena - kata
3 miejsce:
-Długosz Gabriela - kata
-Cieśla Julia – kumite
-Zięba Nina – kumite

Konkurencje drużynowe

1 miejsce:
- Tenerowicz Z./Cieśla J./Płatek Z. - kata drużynowe
- Pudełko K./Majewska A./Janusz M. - kata drużynowe
2 miejsce:
- Kłodziński F./ Krawczyk F./ Zaucha W. - kata drużynowe
- Zięba N./Kotuła F. - ENBU
3 miejsce:
- Długosz G./Liptak K./Hopej J. - kata drużynowe

KKKT

Zryw Szarów w swojej 75-letniej 
historii pierwszy raz awansował 

do Klasy Okręgowej

Drużyna Zrywu Szarów wygrywając mecz z Zielonymi Niegowić 1:0 
zapewniła sobie drugie miejsce w tabeli i tym samym Zryw historycznie 
awansował do "Okręgówki". 

Przez cały sezon drużyna z Szarowa pokazywała, że ma solidną ekipę, 
która potrafi wygrać z każdym. Przez pierwszą cześć sezonu Zryw był 
bardzo długo na fotelu lidera. W połowie sierpnia rozpoczęła się pierw-
sza kolejka Klasy Okręgowej sezonu 2022/2023.

LKS „Zryw” Szarów

Przejazd rolkarsko-rowerowo-
hulajnogowy nowym torem

4 sierpnia na nowopowstałym torze wokół boiska sportowego „Wolnych” 
Kłaj odbył się pierwszy przejazd grupy miłośników sportów na kółkach. 

Kółka kręciły się w rolkach, wrotkach, rowerach, a nawet w hulajnogach. 
Licznie przybyłych aby „ochrzcić” obiekt przywitał pomysłodawca jego bu-
dowy Wójt Gminy Kłaj. Przed startem, kilka dobrych rad rolkarzom dali Re-
nata i Henryk Olszowscy, którzy z rolkami na nogach się chyba urodzili. 
Było nie tylko sportowo i radośnie, ale także bezpiecznie. Po kilku okrąże-
niach boiska, spalone kalorie można było uzupełnić smakowitą kiełbaską 
z grilla. 

Oliwia Golarz
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Jubileusz 100 – lecia TS Wolni Kłaj 
na tle historii Polskiej Piłki Nożnej

Był rok 1922, kiedy w małej przycupniętej na skraju Puszczy Niepołomickiej 
wsi Kłaj młodzi chłopcy zapragnęli założyć drużynę piłkarską „Puszcza Kłaj”. 
Dlaczego akurat wypadło na tę dyscyplinę sportu trudno odpowiedzieć, 
ale sądząc przyczyniła się do tego niezwykła popularność tej dyscypliny 
sportu w krajach Europy zachodniej. 

Wraz z powstaniem Kolei Galicyjskiej w 1861 roku dla mieszkańców Kłaja i całej 
dawnej Galicji otworzyło się okno na świat w przenośni i dosłownie. Z biednych 
wielodzietnych rodzin wiele osób wyjeżdżało za chlebem na „saksy”, a dorobiw-
szy się fortuny przyjeżdżali z powrotem założyć lub wesprzeć rodzinę, przywo-
żąc ze sobą informacje o zwyczajach, rozrywkach oraz sporcie i jak to zwykle 
bywa najbardziej chłonna na wszelkiego rodzaju nowinki okazje się młodzież. 
Nic w tym dziwnego, bowiem wyjeżdżająca do Krakowa po nauki młodzież 
z Kłaja miała w tym czasie sposobność zapoznać się i podglądać grę takich 
drużyn jak Wisła, Cracovia, Podgórze, RKS Kraków i innych działających stowa-
rzyszeń. Jak grzyby po deszczu powstawały na bazie zrywu narodowego kluby 
i stowarzyszenia w całej Galicji, wówczas to z inicjatywy Stanisława Kopernic-
kiego, został założony we Lwowie Związek Polski Piłki Nożnej 25 czerwca 1911 
roku. Oficjalnie ZPPN zarejestrowano 8 maja 1913 r., formalnie związek ten 
działał w strukturach Austriackiego Związku Piłki Nożnej - jako w pełni autono-
miczna jednostka. Gdy ucichły działania I wojny światowej i heroicznej obrony 
Warszawy po wspaniałym zwycięstwie nazywanym „Cudem nad Wisłą” w 1920 
roku następuje dalszy rozwój i przemiany w strukturach polskiej piłki; 15 lute-
go 1920 roku powstaje Krakowski okręgowy Związek Piłki Nożnej (KOZPN), 16 
maja 1920 r. rozwiązuje się ZPPN. W między czasie 21 grudnia 2019 roku po-
wstaje Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), już wtedy w 1920 r. PZPN zrzeszał 
215 klubów i 4855 zawodników, członkiem FIFA zostaje w 1923 r. Podczas zwo-
łanego w lutym 1927 roku w Warszawie Walnego Zgromadzenia Sprawozdaw-
czego PZPN kluby i PZPN nie doszły do porozumienia. W polskim piłkarstwie 
nastąpił rozłam – 14 najlepszych klubów utworzyło ligę. Tylko Cracovia, której 
prezesem był prezes PZPN Edward Cetnarowski, pozostała wierna Związkowi, 
jednakże tuż po rozgrywkach, do ligi dołączyła Cracovia. Zwołane na 18 grud-
nia 1927 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie PZPN usankcjonowało wreszcie 
rozgrywki ligowe. W 1928 roku siedzibę PZPN przeniesiono do Warszawy, a rok 
później powstały kolejne nowe okręgi: białostocki, poleski i wołyński. W tym 
czasie młodzi chłopcy z Kłaja wychowani na ideach Sokoła wspierani finanso-
wo przez rodziny zakupili sportowe koszulki, spodenki i getry, to wystarczyło by 
założyć całkiem niezły zespół i rozgrywać mecze towarzyskie z innymi okolicz-
nymi drużynami. Opowieści o wygranym meczu z Bocheńskim 7:0 i z inny-
mi wyżej notowanymi drużynami musiały ich napawać dumą i być powodem 
podjęcia działań w kierunku rejestracji drużyny w KOZPN w 1935 roku. 

Ze starych dokumentów Wydziału Gier i dyscypliny KOZPN z 1934 i 1935 r. 
podpisanych przez Generała Bernarda Stanisława Monda, jasno wynikało, że 
początków powstania pierwszej drużyny piłkarskiej w Kłaju należy upatrywać 
na początku lat 20 dwudziestego wieku. Dzisiaj opowieści o założeniu drużyny 
piłkarskiej pod nazwą Puszcza Kłaj w 1922 r. a następnie TS Kłaj w 1935 r., które 
są w pełni udokumentowane, przybierają zupełnie inny wymiar. Dawne opo-
wieści o regularnych rozgrywkach, o pełno-wymiarowym boisku, o wygranych 
meczach z BKS Bochnia i grze 16 –letniego bramkarza na bosaka, stają się jak 
najbardziej realne, co potwierdza najstarsze zdjęcie, jakie przechowuje się 
w klubie jak relikwie. 

W świetle tych dokumentów historia piłkarstwa w Kłaju sięga znacznie dalej 
niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Dlatego, w 2010 r. postanowiliśmy wrócić 
do korzeni, na Walnym Zebraniu Członków Klubu podjęliśmy uchwałę o zmia-
nie nazwy klubu z LKS Wolni na TS Wolni Kłaj oraz przyjęliśmy nowy statut 
klubu, w którym nadmieniamy, że Klub jest spadkobiercą tradycji sportowych 
przedwojennego TS Kłaj od 1922 r. oraz tradycji powojennych LKS Wolni Kłaj od 
1947r. i kontynuujemy działalność swoich poprzedników.

Gdy po latach zawieruchy wojennej życie w kraju zaczęło się normalizować 
a z mroków bojaźni rodziła się ludzka inicjatywa, ludzie zaczęli się organizować 
tworząc stowarzyszenia i różne organizacje; spółdzielnie, kółka rolnicze, kluby 
sportowe itp. Był to dziwny i niebezpieczny okres, na chwilę powiało wolnością, 
wypuszczono z więzień szeregowych członków AK, ale nadal szalała bezpieka. 
W tym czasie w Kłaju 23.03.1947 r. na zebraniu organizacyjnym zwołanym 
w celu ponownego założenia Klubu Sportowego z udziałem 100 osób powoła-
no do życia Klub Sportowy WOLNI w Kłaju.

Słowo WOLNI tak naprawdę znaczyło wolność i niepodległość, a zarazem 
było protestem przeciw komunistycznemu zniewoleniu, świadcząc jedno-
cześnie o wielkim umiłowaniu wolności i patriotycznym wychowaniu, jakie 
ówcześni założyciele wynieśli z rodzinnego domu.

W skład pierwszego Zarządu Klubu weszli:

Przewodniczący (prezes) – Glica Jan

Wice przewodniczący – Rejduch Julian

Sekretarz – Włodarczyk Tadeusz, zastępca – Bąk Jan

Skarbnik – Szydlik Edward, zastępca – Wróbel Józef

Gospodarz – Ponikiewicz Mieczysław

Komisja Rewizyjna: Ponikiewicz Franciszek, Włodarczyk Marian,

Zastępcy; Rajca Tadeusz, Czubak Kazimierz oraz jeden delegat OMTUR-u

Data Założenia Klubu:

1922 r. pierwsza nazwa Klubu KS Puszcza w Kłaju

Zdjęcie pierwszej drużyny KS Puszcza w Kłaju

Skład pierwszej drużyny KS Puszcza w Kłaju:

Bramkarz – Czubak Władysław (późniejszy długo i średniodystansowiec Wa-
welu Kraków, wielokrotny mistrz Polski i mistrz Wojska Polskiego w biegach 
przełajowych), Drugim bramkarzem od 1925 r. był Nowak Szczepan obrońcy 
– Mięso Tadeusz (późniejszy lekarz), Kubas Kazimierz, Sobas Władysław, Despet 
Władysław (inż. mechanik w czasie wojny lotnik w słynnym dywizjonie 303, 
bohater bitwy o Anglię), pomocnicy – Wojas Władysław (późniejszy zawo-
dowy oficer 12 pp w Wadowicach), Wojas Mieczysław, Gądor Jan (późniejszy 
lekarz w Niepołomicach), napastnicy – Mięso Władysław (późniejszy ksiądz, 
którego ze względu na dużą szybkość kibice nazywali Maszynką), Konieczny 
Leon, Wróbel Wojtek (później do 1939 r. grał w ataku pierwszoligowej Garbar-
ni Kraków). 

W 1939 roku PZPN zrzeszał około 900 klubów w tym również TS Kłaj 

Materiał archiwalny (źródło własne)

Data ponownej rejestracji Klubu po wojnie: 23.03. 1947 r. nazwa Klubu Wol-
ni Kłaj

Drużyna WKS WAWEL i WOLNI Kłaj na stadionie w Jednostce Wojskowej w Kłaju,

9 maj 1948. W koszulkach w pasy stoją od lewej: Jagła Bronisław, Chrobak Alojzy, 
Wróbel Wojciech, Nowak Ludwik, Włodarczyk Marian. Klęczą: Ponikiewicz Marian, 
Buczkiewicz Franciszek, Szydlik Edward. Siedzą: Garścia Michał, Kasprzak Józef, 
Ponikiewicz Mieczysław.

Barwy Klubowe: Biało – Niebieskie

I po stu latach w jakże odmiennych warunkach geopolitycznych i gospodar-
czych w granicach IV Rzeczypospolitej przyszło nam świętować wspaniały 
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Jubileusz. Sto lat minęło, większość zawodników, kibiców i sympatyków nawet 
nie przypuszczała, że ich ulubiona drużyna ma już tyle lat. Jak więc świętować 
taki jubileusz, no właśnie, jak?. Z tym pytaniem musiał się uporać już nowy 
Zarząd TS Wolni Kłaj. I odpowiedział, „jak świętować to z przytupem”, taki Jubile-
usz zdarza się raz na sto lat drugi raz za naszego życia nam się to już nie zdarzy. 
Na rok przed Jubileuszem został powołany Komitet Obchodów Jubileuszu TS 
Wolni Kłaj, przystąpiono do zaprojektowania i zamówienia gadżetów, meda-
li okolicznościowych, sporządzono listy zaproszonych gości oraz wszystkich 
żyjących zawodników i działaczy klubu i na koniec pomyślano o programie 
i godnej finałowej obsadzie Jubileuszu, jakim miał być mecz seniorów TS 
Wolni Kłaj z drużyną najwspanialszych Gwiazd Futbolu małopolskiego. W ogóle 
program tej imprezy miał być wspaniały, krótko mówiąc miało być atrakcyjnie 
i było. Działacze TS Wolni Kłaj: Zarząd i Rada Klubu, członkowie i ich żony nie 
zawiedli. W głównym meczu jubileuszowym wystąpiły gwiazdy Oldboys Wisły 
Kraków. To była wspaniała uczta dla koneserów futbolu, podziw budziła do-
skonała technika operowania piłką, a i szybkość napastników była doskonała. 
Wielu z tych zawodników wykazała się całkiem niezłą dyspozycję fizyczną 
i jeszcze dziś z powodzeniem mogliby występować w niższych ligach.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:3, choć początkowo nic 
na to nie wskazywało, bowiem po 18 minutach Wolni prowadzili 2:0 po strza-
łach Filipa Romańskiego i stwarzali sobie nowe okazje do strzelenia gola, ale 
jak to mówią niewykorzystane okazje się mszczą. Jeszcze przed przerwą Wi-
sła strzeliła gola kontaktowego, a strzelcem gola był Piotr Brożek. Po przerwie 
na 2:2 wyrównał z rzutu karnego Paweł Brożek, a zwycięskiego gola strzelił 20 
minut przed końcem meczu ponownie Piotr Brożek. 

Mecz sędziowali panowie: Klapa Kamil – sędzia główny oraz Polus Piotr i Michał 
Grochal – sędziowie boczni.

Drużyny wystąpiły w składach: 

Wisła Kraków: Drab Andrzej (gościnnie) - Brożek Piotr, Kowalik Jerzy, Żurek Ja-
kub, Jałocha Marcin, Kmiecik Kazimierz, Wasilewski Marcin, Szumiec Krzysztof, 
Janik Zdzisław, Marzec Dariusz, Brożek Paweł.
Rezerwa: Szymkowiak Mirosław (ostatecznie nie dojechał), Królewski Jarosław, 
Krzysiak Grzegorz, Trener: Motyka Marek.
Ponadto obecni byli: Sarnat Artur, Kapka Zdzisław, Skrobowski Piotr.

Wolni: Nowak Arkadiusz - Tomczak Łukasz, Dębowski Marcin, Despet Dawid, 
Cieślak Mateusz, Łysek Rafał, Brózda Dominik, Biernat Krystian, Romański Filip, 
Wąs Kamil, Piotrkowski "Gucio" Piotr .
Rezerwa: Kucharski Kacper, Olearczyk Wiktor, Rak Krzysztof, Gądor Kamil, Imach 
Bartłomiej, Tekielski Adam, Kurylak Mateusz, Nowak Michał "Mysza".

Trener: Paweł Matera.

Widzów ok. 800-900.

Jubilaci okazali się bardzo gościnni dla weteranów pozwalając im wygrać mecz, 
choć tak naprawdę nie o wynik w tym mecz chodziło, lecz o wspaniałą promocję 
futbolu. Jednakże posmak przegranej pozostanie na długo, a kibice przez naj-
bliższe 100 lat będą rozmyślali, jak blisko było do zwycięstwa z Gwiazdami Wisły 
Kraków. Po tym pełnym emocji meczu odbyło się spotkanie integracyjne piłka-
rzy obu drużyn z kibucami, a następnie wszystkim zawodnikom zasłużonym, 
którzy występowali w drużynie seniorów TS Wolni Kłaj wręczono medale oko-
licznościowe. I choć na boisku byli to kiedyś niesłychani twardziele wielu z nich 
zakręciła się łezka w oku. No cóż, odwiedzić własny stadion po tylu latach, zo-
baczyć jak wspaniale się rozwija, wyjść na zieloną murawę i przypomnieć sobie 
młode lata to nie lada przeżycie. Po rozdaniu pięknych medali Jubileuszowych 
wszyscy zaproszeni dyskutowali przy muzyce o sporcie i sądzę, że przez najbliż-
sze tygodnie temat dyskusji będzie niezmienny i oto właśnie chodzi by takie 
Jubileusze pozostały na długo w pamięci.

Jerzy Czubak

Więcej zdjęć oraz informacji dostępne jest na: www.klaj.pl 
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Puchar Wójta Gminy Kłaj zostaje 
w rękach TS „Wolni” Kłaj

Tegoroczna edycja największego i najbardziej emocjonującego wy-

darzenia sportowego, jakim są rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Kłaj, 

odbyła się 30 i 31 lipca na stadionie Wolnych Kłaj. Cztery mecze 

piłki nożnej, w których lokalne drużyny gminnych klubów sportowych 

walczyły o miano tej najlepszej drużyny w Gminie, rozegrane zostały 

na stadionie sportowym TS „Wolni” Kłaj. Mecze odbywały się jak zwykle 

systemem pucharowym, to znaczy, wygrywający wchodzą do finału, 

przegrywający rozgrywają mecz o trzecie miejsce.

Sobotnim popołudniem w pierwszym meczu o godz. 15.00 na murawę 

wyszli piłkarze „Wolnych” Kłaj i „Startu II” Brzezie. Po 90 minutach wal-

ki mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla drużyny z Kłaja.

W drugim meczu o godz. 17.30 do walki przystąpiły drużyny „Zrywu” 

Szarów i „Startu I” Brzezie, Po pełnym emocji meczu zwycięstwo na zielonej 

murawie odnieśli zawodnicy „Zrywu” Szarów, pokonując drużynę „Start I” 

Brzezie 4:1.

Na tym jednak emocje się nie skończyły, jak się okazało w wyniku prze-

kroczenia przedmeczowych uzgodnień między kierownikami obu drużyn 

a w rezultacie złamania wstępnych ustaleń przez drużynę Zrywu Szarów, 

wynik drugiego półfinału został zweryfikowany jako walkower 3:0 dla dru-

żyny „Startu I” Brzezie. Tym samym do niedzielnego finału awansowały: 

drużyna „Wolnych” Kłaj i „Startu I” Brzezie, natomiast w walce o trzecie miej-

sce miały się spotkać drużyny „Zryw” Szarów i „Start II” Brzezie.

Do meczu o trzecie miejsce w niedzielę jednak nie doszło z powodu nie-

zgłoszenia się drużyny z Szarowa, tym samym drużyna „Start II” Brzezie 

wygrała mecz walkowerem.

Natomiast w meczu finałowym o godz.18.00 „Wolni” pokonali „Start” aż 7 

do 1 i przez najbliższy rok będą mogli posługiwać się mianem najlepszej 

drużyny piłkarskiej Gminy Kłaj.

To już trzecie z rzędu zwycięstwo Wolnych Kłaj w rozgrywkach o Puchar 

Wójta i zgodnie z regulaminem puchar przechodni zostaje w Kłaju.

Puchary kapitanom drużyn wręczył Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj. 

Przyznano również nagrody indywidualne. Królem strzelców tegorocz-

nego turnieju został Piotr Piotrkowski z Wolnych Kłaj, który zdobył aż 5 

bramek. Natomiast najlepszym młodzieżowcem turnieju został wybrany 

Krystian Biernat, również z Wolnych a najlepszym bramkarzem został 

zawodnik „Startu II” Brzezie - Artur Pajor.

Oliwia Golarz

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Wyniki:

1. miejsce – „Wolni” Kłaj (A klasa)

2. miejsce – „Start I” Brzezie (I drużyna A Klasa)

3. miejsce – „Start II” Brzezie (II drużyna C klasa)

4. miejsce – „Zryw” Szarów (klasa Okręgowa)
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Mieszkańcy Gruszek w Łańcucie

25 czerwca, mieszkańcy Gruszek, Podlasu, Brzezia i innych miejscowo-
ści Gminy Kłaj, dzięki dofinansowaniu z Gminy, odwiedzili Łańcut. 

Grafik był napięty, ponieważ odwiedziliśmy Zamek, wozownie, storczykar-
nie, oranżerie i na końcu synagogę. Pogoda dopisała, można powiedzieć 
aż za bardzo, ponieważ było bardzo gorąco, a trzeba było pokonać wiele 
kilometrów, żeby zobaczyć wszystkie punkty. Uczestnicy wycieczki posi-
leni prowiantem przygotowanym przez panią Sołtys Monikę Gaj dzielnie 
pokonywali drogę. Starsze osoby i dzieci nie dawały po sobie poznać 
kilkugodzinnego marszu, każdy był zafascynowany przedstawiony-
mi na wystawach zabytkami codziennego użytku sprzed kilkuset lat, jak 
i multimedialnymi wystawami, które ukazywały życie w kuchni na salo-
nach czy dziecięce zabawy. Miłośnicy kwiatów nie mogli oderwać oczu od 
pięknych ogrodów, które były w pełni rozkwitu, szczególnie róże zapierały 
dech w piersiach. Jedyny minus to przewodnik z głośnika, któremu nieste-
ty nie można było zadać żadnego pytania. Co innego w synagodze. Tam 
przewodnik opowiadał z taką żarliwością, że można byłoby go słuchać 
przez cały dzień. Mimo zmęczenia, wszyscy, czyli 55 osób z radością szczę-
śliwie wróciły do domu, planując następny wyjazd.

Marcin Kowalczyk
Radny Sołectwa Gruszki

Z życia UTW w Kłaju - Zaproszono Nas

Uczestniczyliśmy w konferencji dla lokalnych społeczności na temat „Mo-
kradła woda, życie, klimat” w dniu 13-14 czerwca w Warszawie.

Wysłuchaliśmy Prelekcji na temat:
- „Dlaczego należy chronić mokradła”,
- Programy CMOK dla ochrony cennych przyrodniczo bagien i powstrzy-
mania emisji gazów cieplarnianych z osuszonych torfowisk,
- Zwiedziliśmy ścieżki edukacyjne na Bagnie Całowanie.

Była to dla nas ciekawa i pouczająca lektura, musimy wszyscy dbać o nasze 
środowisko. 

Letnia Akademia Animatorów aktywności 
ruchowej Seniorów, która miała miejsce 

w Starym Sączu

W dniu 30 czerwca do 2 lipca jako Uniwersytet III Wieku z Kłaja uczestniczy-
liśmy w tej akademii, przedstawiciele 3 osoby.

W pierwszym dniu Omówienie Kwestii organizacyjnej i interpelacje.

W drugim Debata nt. „Potrzeby i wyzwania organizacji seniorskich 
w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów, ze 
szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii”.

Z życia UTW w Kłaju - Braliśmy udział

W deszczowy poranek 05.06.2022 r. Reprezentacja UTW Kłaj wyruszy-
ła na Uniwersjadę Seniorów do Świętochłowic.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję wziąć udział w rywalizacji pomiędzy 9- 
cioma Uniwersytetami na pięknym ośrodku OSiR Skałka. 

Choć przywitał nas deszcz, to po wzmocnieniu się kawą i pyszną szarlotką 
przygotowaną przez organizatorów, rozeszliśmy się do miejsc gdzie odby-
wały się poszczególne konkurencje. Rozpoczęliśmy od jazdy na rowerze 
wokoło malowniczego zalewu. Okrążyliśmy go też z kijkami nordic-wal-
king. Startowaliśmy też w pływaniu i strzelectwie. 

 Zdobyliśmy  trzy medale w trzech dyscyplinach:
 - w pływaniu - Ryszard Siwek srebrny medal
- jazda na rowerze - Mieczysław Sądel brązowy medal
- tenis stołowy - Wanda Tyka brązowy medal  

Wszyscy czuliśmy się zwycięzcami otrzymując pamiątkowe dyplomy 
i upominki. 

Najważniejsze jest to, że jesteśmy aktywnymi seniorami,  którzy lubią ry-
walizację i dobrą zabawę bez względu na wiek. Dziękujemy organizatorom 
i uczestnikom za wspaniałą zabawę i czekamy na następne spotkanie 
na kolejnej uniwersjadzie.

Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w Wielickiej Spartakiadzie 
Seniorów, która odbyła się 18 czerwca na Małopolskiej Arenie Lekkoatle-
tycznej w Wieliczce.

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez nasze koleżan-
ki z UTW z Wieliczki.

Nasz Uniwersytet reprezentowała 10 osobowa drużyna.

Zdobyliśmy 3 medale za zajęcie drugiego miejsca w konkurencjach:
- rzut piłką na odległość - Teresa Pipczyńska 
- bieg na dystansie 60 m - Aleksandra Kociołek 
- w Sztafecie drużynowej
oraz 3 medale za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencjach:
- bule 2 medale - Józefa Wajda i Tadeusz Mierzwa
- rzut woreczkiem do linii - Barbara Babicz

Wróciliśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni nie tylko ze zdobytych medali, 
ale też była to bardzo dobra zabawa i integracja.

Lidia Laskowska
Aleksandra Kociołek
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„Do wód Panie i Panowie po zdrowie, 
po zdrowie!”

Wyjazd do Uniejowa został zorganizowany przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w Kłaju i współfinansowany przez Wójta Gminy Kłaj w ramach 
projektu pn. "Ziemia Łódzka -Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kła-
ju na kulturowych szlakach Polski". Tym razem dbając o nasz  rozwój 
intelektualny i duchowy zadbaliśmy również o nasze ciała.

Poznaliśmy nieznane wątki historii. Podążając szlakiem Napoleona zwie-
dziliśmy kompleks pałacowy w Walewicach. Okazało się, że lubił tu odpo-
czywać u boku mądrej i serdecznej pani Walewskiej. Tak bardzo niesłusznie 
oczernianej przez ówczesnych zazdrośników. Wielkie nazwiska możnych 
dworów wraz z historykami bardzo spłycali jej udział na sprawy polskie 
i sprawy samego cesarza. Trzeba tam się znaleźć i posłuchać opowie-
ści obecnej Pani kierownik Pałacu, która skrupulatnie prześledziła historię 
rodu Walewskich. Można usłyszeć pełną sympatii i uroku fantastyczną 
relację o ludziach, którzy na ówczesne czasy prowadzili bardzo nowator-
skie zarządzanie. Gospodarstwo zajmowało się utrzymaniem stadniny 
koni, hodowlą i sprzedażą ryb, uprawą warzyw i zbóż. Ogromną dostrzec 
tam można było dbałość o pałac, ludzi, oraz samowystarczalne gospo-
darstwo. Trudno się dziwić, że Napoleon tak bardzo był zafascynowany 
dziedziczką rodu panią Walewską, która sama całością osobiście zarzą-
dzała. Historia tych dwojga to wzruszająca opowieść o losach ludzi, którzy 
odnaleźli siebie na rozdrożach historii w miejscu wpisującym się na stałe 
w polityczną mapę świata i Polski.

Współczesna gospodyni Pałacu jest godną spadkobierczynią pani Walew-
skiej. Bardzo się stara podtrzymać tradycję tego miejsca stąd w tutejszej 
restauracji serwuje staropolskie potrawy wykorzystując produkty z własne-
go gospodarstwa.

Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem był Zamek w Łęczycy. Na-
sza koleżanka weszła na wieżę by z góry wypatrzeć diabła Borutę, gdyż 
przecież w jego zamku nie było po nim ani śladu. Pewnie "szelma" sprytnie 
się ukrył.

Będąc wierni założeniom projektu zamieszkaliśmy w Uniejowie u podnó-
ża Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich powstałego ok 1339 roku, a nęka-
nego wielokrotnie przez Zakon Krzyżacki. Kolejnego dnia naszej wyprawy 
poznaliśmy rzeczywistość dawnych fabrykantów łódzkich.

Przypomniał nam się obraz z „Ziemi obiecanej” gdzie rzeczywistość 
ta była podzielona na dwa światy. Pierwszy miejski z fabrykami i z całą 
infrastrukturą przemysłu włókienniczego oraz z wybudowanym specjalnie 
kompleksem mieszkalnym, szkołą i całym zapleczem socjalnym dla rzeszy 
ciężko pracujących robotników. Nie piszę o ich rodzinach, bo w fabryce 
pracowali wszyscy dorośli i dzieci. Drugi świat bardzo kontrastował z po-
przednim. Składał się z pałaców właścicieli fabryk. Byli to na ówczesne 
czasy potentaci, prawdziwi „krezusi”. Zamieszkiwali oni ogromne gmachy 
budowane z rozmachem i przepychem. Swoje posiadłości wyposaża-
li w sprzęty i meble sprowadzane z całego świata. Fabrykanci żyjąc dostat-
nio gościli sławy ze świata kultury, polityki i nauki. Elementy sztuki, jakie 
po nich zostały świadczą o tym jak wielką potęgą był ówczesny przemysł 
włókienniczy.

Korzystając z okazji zadbaliśmy o swoje ciała w kurorcie Wód Termalnych 
Uniejów. Poddaliśmy je kąpielom, masażom i „bąbelkowym przyjemnością”, 
kojąc utrudzone wędrówką ciała myśleliśmy oczywiście o zachowaniu zdro-
wia i sprawności. Wróciliśmy pełni nadziei, że nabyta wiedza i zregenero-

wane ciała odwdzięczą się nam energią tak bardzo potrzebną na ten nowy 
rok akademicki.

Tak pokrótce wyglądała nasza wyprawa, w której jak zwykle staraliśmy się 
połączyć przyjemne z pożytecznym. Mamy nieśmiały plan organizacji cy-
klicznych wyjazdów do wód uzdrowiskowych po zdrowie Panie i Panowie. 
Wszystko w ramach hasła „W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Dorota Kosmowska

Wycieczka UTW Kłaj nad Morze Bałtyckie
Morze nasze Polskie Morze - kochamy Morze

Grupa 47 osób z UTW z Kłaja udała się na planowany od dawna wyjazd 
nad Morze Bałtyckie do miejscowości Rowy. Zatrzymaliśmy się w ośrod-
ku „Kudłata Mewa”, w którym właściciele rozpieszczali nas dobrym 
jedzeniem, czego efektem było to, że niektórym osobom się przytyło.

Ośrodek położony jest w pięknej okolicy blisko morza, co zachęcało nas 
do spacerów brzegiem morza.

Razem z nami w Ośrodku wypoczywała grupa z UTW w Łazach, z który-
mi od lat jesteśmy zaprzyjaźnieni. We wrześniu spotykamy się razem 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów, którą organizują.

Jeden dzień naszego pobytu nad morzem przeznaczyliśmy na wyjazd 
do Trójmiasta, gdzie miło spędziliśmy czas zwiedzając Gdańsk Oliwę i So-
pot. Z głowami pełnymi wrażeń wróciliśmy na pyszną kolację.

Cały pobyt nad morzem upłynął nam miło i przyjemnie, wracaliśmy 
do domu zadowoleni, zrelaksowani i wypoczęci. Teraz planujemy kolejny 
wyjazd w przyszłym roku, bo pragniemy być jak najdłużej zdrowymi, 
sprawnymi i aktywnymi seniorami.

Maria Chyl

Poprosiliśmy jeszcze uczestników wycieczki o napisanie parę słów na temat 
pobytu w ośrodku „Kudłata Mewa”:

„Z pobytu na wczasach w Rowach jestem bardzo zadowolona. Podróż 
autokarem minęła szybko, a przemiły pan kierowca Darek dzię-
ki swojemu poczuciu humoru umilił nam czas. Na miejscu byliśmy mile 
przywitani i ugoszczeni przez właścicielkę pensjonatu. Mieszkałam z dwo-
ma sympatycznymi Paniami, z którymi świetnie spędzałam czas. Wyżywienie 
było urozmaicone i bardzo smaczne, a obsługa przemiła. Jednym słowem 
było wspaniale. Serdecznie polecam to miejsce.” - Cecylia 

„Kudłata Mewa to ośrodek pełen wygód, wyposażony w pokoje i domki letni-
skowe, wokół jest mnóstwo zieleni z ławeczkami, hamakami i z bezpośrednim 
dostępem do morza. Wykwalifikowany oraz uśmiechnięty, życzliwy personel, 
domowe przysmaki oraz spokój i odpoczynek, którego tak bardzo nam braku-
je na co dzień.” - Ania

„Bardzo dziękujemy naszej prezes pani Marii Chyl za zorganizowanie wspa-
niałego pobytu nad morze. Niezapomniane wrażenia i super organizacja. Je-
steśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w wyjeździe do miejscowości Rowy.” 
- Ewa i Ryszard


