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Droga przekazana do użytku

Oddana do użytku została nowa droga położona w Targowisku. Asfalt 
położony został na 960 metrowym odcinku będącym łącznikiem ulicy 
umownie nazywanej Centralną z drogą krajową nr 75 przy węźle auto-
strady A4. 

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie 
249.958,00 złotych z budżetu Województwa Małopolskiego, co stanowi-
ło ponad 46% wszystkich kosztów. Całość zadania wyniosła: 539 016,97 
złotych.

Prace realizowane były przez firmę "Ziem-Dróg" z Gdowa.

Oliwia Golarz

W Targowisku w końcu rusza budowa 
suchego zbiornika retencyjnego 

na Tusznicy

Podczas ulewnych deszczy Mieszkańcy Targowiska w końcu będą 
mogli spać w spokoju. W miejscowości tej na potoku Tusznica rusza bu-
dowa przeciwpowodziowego tzw. suchego zbiornika.

27 września w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę z wykonawcą zadania. 
Realizacja inwestycji ma polegać na wykorzystaniu naturalnego ukształ-
towania terenu doliny potoku Tusznica, budowie zapory ziemnej bocznej 
oraz czołowej wraz z niezbędnymi urządzeniami. W ramach przedsięwzię-
cia przełożone zostaną również media przebiegające w obrębie planowa-
nego zbiornika poza zasięg piętrzenia.

Zbiornik będzie napełniany wyłącznie w sytuacji ryzyka powodzi, gdy 
woda nie pomieści się w korycie potoku. W sytuacji takiej, woda zatrzyma-
na zostanie przez zaporę i będzie zmagazynowana w suchym zbiorniku, 
który zgromadzi ponad 155 tys. m3 deszczówki. 

Zadanie będzie kosztować prawie 3 miliony złotych, za które w całości za-
płacą Wody Polskie. 

O konieczności realizacji tego przedsięwzięcia od dawna marzą za-
równo Mieszkańcy, których domostwa położone są wzdłuż potoku, jak 
i samorządowcy. Zabudowania te są często zalewane podczas wiosennych 
i letnich ulewnych deszczy, które powodują wezbrania wód Tusznicy. 

Zgodnie z umowa prace zakończą się w II połowie 2023 roku. 

Oliwia Golarz

Tężnia w budowie

W Targowisku w pobliżu wiaduktu autostrady, obok Miejsca Obsłu-
gi Rowerzystów trwają prace budowlane. W miejscu tym jeszcze w tym 
roku powstanie tężnia solankowa. Ta prozdrowotna strefa aktywno-
ści będzie ogólnodostępna, nieodpłatna oraz dostosowana do potrzeb 
seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację tej inwestycji Gmina Kłaj otrzymała dotację w wysokości 175 
911,00 złotych z budżetu województwa małopolskiego w ramach projek-
tu „Małopolskie tężnie solankowe”.

Natomiast całość przedsięwzięcia będzie kosztować: 341 000,00 złotych.

Oliwia Golarz
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Budynek przedszkola jest już ocieplony i aktualnie wykańczane  
są wnętrza

W Dąbrowie powstaje nowe samorządowe przedszkole. 880 metrowy obiekt będzie połączony przejściem z budynkiem Domu Kultury. Dzię-
ki temu w łatwy i bezpieczny sposób dzieciaki będą mogły się dostać na salę widowiskową alby uczestniczyć i przygotować się do występów podczas 
różnych wydarzeń kulturalnych.

Budynek jest już ocieplony i aktualnie wykańczane są wnętrza. Przestrzen-
ne sale, z dużą ilością naturalnego światła już teraz robią wrażenie. 

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 5 milionów złotych. Całość zadania natomiast ma kosztować: 
5.289.000,00 złotych.

Oliwia Golarz

W Kłaju zakończono przebudowę fragmentu ul. Płachcińskiego

W centrum Kłaja zakończono przebudowę fragmentu drogi powiatowej umownie nazywanej ulicą Płachcińskiego. Przebudowa drogi obejmowa-
ła przede wszystkim podniesienie nawierzchni jezdni o ok. 10 cm wraz z wykonaniem najazdów. Inwestycje wykonano w ramach nowego zagospo-
darowania centrum Kłaja. 

Realizacja zadania ma na celu podniesienie komfortu poruszania się i bezpieczeństwa pieszych w obszarze Gminnego Centrum Kultury. 

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Powiatu Wielickiego.

Oliwia Golarz
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Jeden śmieci, drugi płaci za sprzątanie. Porządek w gminie naszym  
wspólnym celem!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

bardzo często w lasach, polach czy przydrożnych rowach spotykamy się z dzikimi wysypiskami. Na nielegalnych 

wysypiskach zalegają różnego rodzaju śmieci. Od wielkogabarytowych tj. stoły, krzesła, przez odpady poproduk-

cyjne, opony, po drobne odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. W rowach, czy polach można zna-

leźć dosłownie wszystko, a przecież można je zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Targowisku.

Takie miejsca nie biorą się znikąd i tylko wspólnymi siłami możemy ograniczyć takie zjawiska. Za posprzątanie 

niestety płacimy wspólnie. Bardzo często właścicielami odpadów pozostawionych w miejscach niedozwolonych 

są osoby spoza terenu gminy Kłaj. Dlatego apeluję do wszystkich Mieszkańców gminy Kłaj, aby zwracali uwagę, 

gdy ktoś wyrzuca śmieci tam, gdzie nie jest to dopuszczalne i zgłaszali takie sytuacje. Informacje takie należy prze-

kazywać do Urzędu Gminy w Kłaju lub bezpośrednio na Policję, aby dotrzeć do sprawcy i ukarać go stosownym 

mandatem.

Niestety samo posprzątanie niejednokrotnie nie jest takie proste i często wymaga sporo czasu. Jeśli zanieczysz-

czony obszar należy do gminy, wówczas sprzątany jest na bieżąco. Jeśli natomiast śmieci znajdują się na terenie 

prywatnym, to należy ustalić właściciela i to jego wezwać do uprzątnięcia śmieci. Osoby takie zwykle nie przyłożyły 

ręki do ich wyprodukowania i równie często nawet nie wiedzą o tym fakcie.

Ufam, że wspólnymi siłami, reagując uda na się utrzymać porządek w otaczającej nas przestrzeni.

Z poważaniem,
Zbigniew Strączek

Wójt Gminy Kłaj
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Podaruj dzieciom dom - zostań rodziną 
zastępczą bądź stwórz rodzinny  

dom dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w związ-

ku z niemalejącą potrzebą zapewnienia dzieciom będącym w potrzebie 

stabilnego środowiska wychowawczego, informuje że trwają poszuki-

wania nowych rodzin zastępczych oraz osób zainteresowanych stworze-

niem rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Wielickiego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinne-

go domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodziciel-

ska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek 

w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zosta-

ło potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez le-

karza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy 

Jesienny nabór wniosków w LGD 
Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z sie-
dzibą w Wieliczce planuje zorganizować w terminie jesiennym nabór 
wniosków:

VI/2022 Przedsięwzięcie 3.2.2 - Tworzenie i rozbudowa infrastruktury 
okołoturystycznej.

Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej 
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty wspar-
ciem to w całości terytorium gminy Niepołomice oraz Kłaj oraz obszar 
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 in-
westująca w obszary wiejskie''

z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 

poz. 2217), oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji ro-

dziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną 

przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w po-

radnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypad-

ku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 

dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej 

oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone 

osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej 

jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. 

Okoliczności, o których mowa wyżej ustala się na podstawie przeprowa-

dzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Powiatowe Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Wieliczce) analizy sytuacji osobistej, rodzinnej 

i majątkowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzeniem rodzinnego domu dziecka mogą zgłosić się po więcej 

informacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Dzia-

łu ds. Pieczy Zastępczej (ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka), a także 

skontaktować telefonicznie pod numerem: 12 288 02 20.
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Dzień Bez Samochodu  
w Szkole w Kłaju

Kiedy w 1886 roku w Niemczech powstał pierwszy automobil, za-
projektowany przez Karla Benza, nikt nie przypuszczał, że niewiele 
ponad 100 lat później po całym globie jeździć będzie miliard aut. 
Choć samochód bezsprzecznie zrewolucjonizował świat, przy oka-
zji również nieco utrudnił wszystkim życie. Pomysł Dnia bez Samo-
chodu zrodził się w 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest 
zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
Celem obchodów jest promowanie ekologicznych środków trans-
portu oraz uświadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach 
nadmiernego korzystania z samochodów.

Społeczność naszej szkoły już od kilku lat włącza się do tej pożytecznej 
akcji: wywieszane są apele o zrezygnowanie tego dnia z jazdy samocho-
dem i przybycie do szkoły pieszo, rowerem lub na hulajnodze. Dodatkową 
zachętą do udziału w tym przedsięwzięciu, była wystawa plakatów okolicz-
nościowych, pomysłowo i starannie wykonanych przez naszych uczniów. 
Na zajęciach szkolnych obejrzeliśmy filmy i dyskutowaliśmy o tej ważnej 
inicjatywie.

Obserwując okolice podwórka szkolnego, można stwierdzić, że nasi ucznio-
wie bardzo chętnie wybierają ekologiczne formy docierania na zajęcia, 
dając wzór do naśladowania innym nie tylko tego dnia, ale każdego inne-
go wybierając spacer, rower czy hulajnogę.

Anna Margielewska

Dzień Chłopaka w Przedszkolu 
w Grodkowicach

30 września w Polsce obchodzony jest Dzień Chłopaka. W tym roku w na-
szym Przedszkolu celebrowaliśmy to święto w iście sportowym duchu, 
zapewniając naszym chłopcom w różnorodnych konkurencjach okazję 
do wykazania się między innymi siłą, precyzją ruchu, szybkością, celno-
ścią i gibkością. 

Mali Panowie wykonali wszystkie zadania najlepiej, jak potrafili, otrzymując 
od dziewczynek gromkie brawa, medal „superchłopak”, własnoręcznie wy-
konane laurki i życzenia. To wszystko sprawiło, iż chłopcy tego dnia czuli się 
wyjątkowi i radośni. Dziewczynki z niecierpliwością wyczekują już swoje-
go święta, nieco zazdroszcząc chłopcom „atrakcji”, które były ich udziałem.

Dziękujemy serdecznie Rodzicom Przedszkolaków, którzy przygotowa-
li dla chłopców piękne pamiątkowe medale.

Justyna Trzaskalska
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Dzień Dziewczynek 
w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju
11 października od samego rana Dziewczynki były uśmiechnięte i szczę-
śliwe z powodu swojego Święta. 

Chłopcy wraz z wychowawczynią złożyli im życzenia, zaśpiewali tradycyjne 
„Sto lat" i wręczyli upominki. Ten dzień w przedszkolu był idealną okazją 
by dziewczynki świetnie się bawiły, a chłopcy uczyli uprzejmych zachowań 
wobec koleżanek. 

Ewelina Armata

Przedszkole w Targowisku świętowało 
Dzień Kropki

15 września Motylki i Biedronki w wyjątkowy sposób obchodziły "Dzień 
kropki". Dzieci poznały historię Vashti - dziewczynki, która nie wierzy-
ła we własne możliwości, a wszystko zmieniło się za pomocą jednej 
kropki. 

Przedszkolaki w tym dniu używały kropek na różne sposoby. Dzieci miały 
ubrania w kropki - duże, małe, białe, kolorowe. Były różnorodne prace 
plastyczne, zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, ćwiczenia na spostrze-
gawczość - oczywiście z kropką w roli głównej. A na końcu pamiątkowe 
zdjęcia. Dzieci były bardzo zaangażowane. Jesteśmy pewni, że "Dzień 
Kropki" stanie się tradycją naszego przedszkola.

Małgorzata Cesnyka, Anna Kukieła
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Dzień Kropki w klasach I – III w Kłaju

Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w Kłaju włączyli się 
w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – święta kreatywności, ta-
lentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Amerykański pisarz i ilustrator 
książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod 
tytułem “The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej 
kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. 
Dzień Kropki miał na celu pobudzenie kreatywności, pomysłowo-
ści uczniów, zachęcić ich do tworzenia i uwierzenia w to, że każdy może 
być kreatywny, nieszablonowy.

22 września motyw kropki był obecny w różnych działaniach. Były gry ma-
tematyczne, układanie twórczych opowiadań, wyjaśnianie przysłów z krop-
ką, kodowanie oraz wypowiedzi o swojej wyjątkowości. Czytano historię 
Vashti, na podstawie, której powstało wiele prac plastycznych, oczywiście 
wszystkie z kropką w tle. Szukaliśmy również kropek zarówno w świecie 
przyrody, jak i w otaczających nas przedmiotach. Stworzyliśmy również 
nasze wspólne drzewo talentów. Kropki obecne były wszędzie, zarów-
no na twarzach, ubraniach i ścianach szkoły. Najważniejsza jednak w tym 
dniu była radość naszych uczniów, wynikająca z tego, że za sprawą małej 
kropki mogli stać się wielkimi artystami.

Anna Margielewska

Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu  
Samorządowym w Kłaju

20 września br. w grupie maluszków odbył się Dzień Przedszkolaka. 
Muzyka, gwar, śmiech rozbrzmiewały od samego rana. 

Było mnóstwo atrakcji, zabaw ruchowych, piosenek, tańców. Radość 
i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Na pewno ten radosny dzień 
na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.

Anna Chwastek
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Międzynarodowy Dzień Kropki w Przedszkolu w Kłaju
15 września 2022 r. Supersmyki z Przedszkola Samorządowego w Kłaju założyły stroje w kropki, bowiem świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kropki. Dzieci obejrzały wzruszający film animowany na podstawie książki „The Dot” Petera H. Reynoldsa o nieśmiałej dziewczynce Vashti i namalo-
wanej przez nią kropce. 

Zainspirowane filmem zaczęły od namalowania malutkiej kropeczki, a później kropek było coraz więcej i więcej. Kropki towarzyszyły przedszkolakom 
w podejmowanych działaniach i zabawach rozwijających aktywność społeczną, poznawczą, językową, artystyczną i ruchowo-muzyczną. Tak jak Vashti, 
Supersmyki wzmocniły wiarę we własne możliwości, rozbudziły wyobraźnię, odkryły talenty i odważnie podejmowały kolejne wyzwania. 

Za zaangażowanie, entuzjazm, odwagę i kreatywność w tym radosnym dniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, które były… zgadnijcie w co… Tak! 
Oczywiście, że w kropki.

Krystyna Jędrzejczyk

Dzień Przedszkolaka w Targowisku

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto, które obchodzone jest od 
2013 roku. Co roku, w całej Polsce, 20 września przedszkolaki świętują 
swój dzień. Święto to ma na celu podkreślenie wagi edukacji przedszkol-
nej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wy-
chowania przedszkolnego.

20 września 2022 r. świętowaliśmy i my. Po śniadaniu Motylki i Biedron-
ki wspólnie zaśpiewały piosenkę „Dziecięce marzenia”. W ten sposób 
przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka to wasze 
święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką”. Po zrobieniu wspólne-
go zdjęcia rozpoczęliśmy zabawy, konkursy i tańce. Biedronki wykonały 
piękną pracę „To my - przedszkolaki”, która została wysłana na konkurs 
(może zdobędziemy jakąś nagrodę). Były też drobne upominki, pamiąt-
kowe medale oraz słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że dzieci będą 
miło wspominać ten wyjątkowy dzień.

Anna Kukieła, Małgorzata Cesnyka

Światowy Dzień 
Drzewa w Przedszkolu w Kłaju 

W Dniu Drzewa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju uczest-
niczyły w zabawach i grach dydaktycznych, wykorzystując w praktyce 
wiedzę zdobytą podczas wycieczki do lasu w Kamionnej oraz filmu „Ta-
jemnice drzew” i własnych doświadczeń.

W ogrodzie przedszkolnym Supersmyki przytulały drzewa, zaśpiewały 
im 100 lat i odbijały ich korę techniką frottage’u. Następnie wykonały 
wspólnie duże drzewo, które w nietypowy sposób zmieniało swój wygląd 
wśród spadających jesiennych liści. Obchodząc Święto Drzewa, dzieci od-
kryły znaczenie drzew dla przyrody, zwierząt i ludzi, rozwinęły kreatywność 
i wzmocniły więzi w grupie.

Krystyna Jędrzejczyk
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"Dzień Drzewa" 
w Przedszkolu w Targowisku

Z okazji „Dnia  Drzewa" w grupie Biedronek odbyły się zajęcia związane 
z tematyką drzew. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie 
dla człowieka, zwierząt i przyrody oraz jak wielkie  znaczenie mają drze-
wa dla czystości powietrza, a tym samym zdrowia człowieka. Obiecały, 
że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny, nigdy nie będą łamać gałązek, 
drzew i krzewów. Aby uczcić ten dzień dzieci  wykonały pracę plastyczną 
"Jesienne drzewo".

Anna Kukieła

Tropy przedszkolaków z Kłaja 
prowadzą… do lasu w Kamionnej

W Światowym Dniu Uśmiechu dzieci 5 i 6-letnie z Przedszkola Samorzą-
dowego w Kłaju pojechały autokarem na wycieczkę do lasu w Kamion-
nej. Na parkingu spotkały się z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Las-Kłaj” 
– z panem Władysławem (Tatą Anastazji z grupy III) oraz panem Wiesła-
wem. Myśliwym towarzyszyły psy: Zumba i Canada, które od razu wzbu-
dziły zainteresowanie wszystkich.

Z plecakami na ramionach przedszkolaki wyruszyły na górę wraz z prze-
wodnikami, przestrzegając zasad zachowania się w lesie i poszerzając 
wiedzę na kolejnych etapach ścieżki edukacyjnej. Dowiedziały się, kto za-
mieszkuje las, jakie są zwyczaje zwierząt, co rośnie w lesie i dlaczego część 
lasu nazywa się „fabryka”. Poznały również legendę o św. Hubercie oraz spo-
soby komunikowania się myśliwych. Mali odkrywcy zobaczyli stołówkę 
dla ptaków, lizawki i paśniki dla zwierząt, w których własnoręcznie umiesz-
czali przysmaki dla mieszkańców lasu. Szukali też tropów zwierząt i je 
rozpoznawali. 

Gdy dzieci dotarły na górę do domku myśliwskiego, zostały powitane 
grą na rogu. Po zaproszeniu na posiłek z apetytem zjadły smaczne kieł-
baski i chleb z grilla przygotowane przez pana Pawła i pana Tomasza. Piły 
ciepłą herbatkę z sokiem i cytryną. Był również słodki deser. Uczestnicy wy-
prawy nie tylko z ciekawością słuchali opowiadań przewodników i ogląda-
li eksponaty, ale przez cały czas z uwagą poruszali się po lesie, bo wszędzie 
rosły grzyby. Podziwiali piękno muchomorów czerwonych, jednak do ko-
szyka zbierali tylko śliczne borowiki. Mali poszukiwacze skarbów napełnia-
li swoje plecaki różnorodnym materiałem przyrodniczym, by wkrótce użyć 
go do twórczych projektów w przedszkolu. Myśliwi pożegnali wszystkich 
grą na rogu i podarowali ciekawy upominek. Co to było? Można zobaczyć 
w kąciku przyrodniczym.

W lesie mieniącym się kolorami jesieni dzieci z pasją zdobywały wiedzę 
o ekosystemie leśnym, rozwinęły postawy ekologiczne oraz wzmocniły 
więzi społeczne w grupie.

Na pamiątkę tego spotkania przedszkolaki wręczyły panom myśliwym 
dyplom.

Serdecznie dziękujemy panu Władysławowi Migdałowi oraz członkom 
Koła Łowieckiego "Las-Kłaj" za zorganizowanie wycieczki, dofinansowanie 
i przygotowanie poczęstunku dla dzieci!

Darzbór!

Krystyna Jędrzejczyk

Powitanie Jesieni  
w Przedszkolu w Szarowie

23 września świętowaliśmy w naszym przedszkolu pierwszy Dzień 
Jesieni. 

Dzieci dowiedziały się kilku ciekawostek na temat zaczynającej się pory 
roku po czym rozwiązywały quizy oraz odgadywały jesienne zagadki. 
Następnie do naszej sali zapukał gość - piękna Pani Jesień niosąca ze sobą 
kosz jesiennych darów. Wspólnie z Panią Jesienią zaśpiewaliśmy piosen-
ki oraz zatańczyliśmy dla Niej jesienny taniec. Pogoda na zewnątrz nam 
dopisała więc wspólnie wybraliśmy się na pierwszy jesienny spacer.

Wychowawcy grup
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Dzień Przedszkolaka w Kinie

Dzień Przedszkolaka dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kła-
ju był pełen atrakcji.

Tego dnia dzieci 5 i 6- letnie wybrały się na wycieczkę do kina na „Lek-
cja w Kinie”, gdzie dowiedziały się jak powstały pierwsze filmy animowane, 
odkryły na czym polega praca animatora i jak można nim zostać. Dziecia-
ki przekonały się co łączy konturówkę z filmem animowanym, a na koniec 
dowiedzieli się, jak dzisiaj powstają ich ulubione bajki.

Po powrocie do przedszkola nadal świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka, 
ponieważ czekały na nas drobne upominki.

Ewelina Armata

Misie z Grodkowic realizują projekt 
edukacyjny „Sensosmyki”

Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom przedszkolnym, 
oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą za-
chętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpły-
ną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią 
stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. 

Realizując program, będziemy:

• Stymulować zmysły
• Rozwijać mózg
• Integrować się
• Wyzwalać kreatywność
• Dobrze się bawić

Opiekun projektu: Katarzyna Korbut

„Konkurs Recytatorski Małe i Duże 
Misie” w Grodkowicach

"Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym 
światem".

(Mały Książę)

W dniu 12 października w przedszkolu w Grodkowicach odbył się 
pierwszy etap konkursu recytatorskiego  "Małe i Duże Misie". Na cześć 
najlepszego przyjaciela- Pluszowego Misia wybrzmiały recytacje dzie-
więtnastu małych artystów.

Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

3-4 latki:
I miejsce: Aleksandra Krzak
II miejsce : Iga Ryś
III miejsce: Karol Raszkiewicz

5 -latki:
I miejsce: Marcelina Krzak
II miejsce: Łucja Kołtun
III miejsce: Liliana Kaleta- Samek

6-latki:
I miejsce: Maksymilian Świętek
II miejsce: Franciszek Flądro
III miejsce: Karolina Musiał

Wyróżnienie: Jerzy Augustyniak  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom oraz słodycze, natomiast 
laureaci otrzymali dodatkowo gry edukacyjne.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział 
w konkursie!

Dziękujemy również rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w przy-
gotowania do konkursu. Gorąco dziękujemy Radzie Rodziców, która ufun-
dowała nagrody rzeczowe.

Laureaci wyłonieni podczas pierwszego etapu konkursu przechodzą 
do kolejnego etapu „Gminnego Konkursu Recytatorskiego Małe i Duże 
Misie”, który odbędzie się 25. 11. br.

Trzymamy kciuki!
Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Organizatorzy:

Bożena Kmiecik
Katarzyna Korbut
Agnieszka Biłos-Łacny
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Dzień Przedszkolaka w Grodkowicach

„Dzień Przedszkolaka to ważne święto uczcijmy je razem tańcem i piosenką”. Pod takim hasłem przedszkolaki z najmłodszej grupy obchodziły 
tegoroczny Dzień Przedszkolaka, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji promowanej przez czasopismo Bliżej Przedszkola. 

W ramach przedsięwzięcia Misie 20 września o 10.00 odśpiewały zaproponowaną przez organizatora wydarzenia piosenkę „Dziecięce Marzenia” i wyko-
nały do niej piękną choreografię. Następnie Misie przystąpiły do wykonania plakatu „Marzenia Przedszkolaka”, który został zgłoszony do udziału w kon-
kursie plastycznym zorganizowanym specjalnie na tę uroczystość przez Przedszkole w Gryfinie. Nasza radość z poczucia bycia razem i świetnej zabawy 
była ogromna. 

Grupa dzielnych Tygrysków tego dnia zamieniła się w cukierników i upiekła słodkie czekoladowe babeczki, których cudowny zapach unosił się w całym 
przedszkolu. 

Smerfy czyli najstarsze przedszkolaki brały udział w licznych zabawach i konkursach m.in. „Bystry przedszkolak”, „Nasze przedszkole”, ,,Marze-
nia przedszkolaka”. 

Dla wszystkich dzieci zarówno tych młodszych, jak i starszych był to dzień pełen wyzwań, wrażeń, emocji i rywalizacji, który na długo pozostanie w ich 
pamięci. 

Katarzyna Korbut
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W Szachownicy sukces goni sukces
Bardzo duży sukces najmłodszych szachistów i szachistek z Gminy Kłaj. 
W rywalizacji drużynowej złoto zdobyły dziewczynki, a chłopcy zosta-
li drużynowymi Wicemistrzami Małopolski do lat 6 i 7! W turnieju udział 
wzięło ponad 100 zawodników.

Sylwia Rożek zajmuje 3 miejsce w klasyfikacji dziewczynek do lat 6.

W klasyfikacji drużynowej złoto zdobyły dziewczynki w składzie: 

Sylwia Rożek, Hanna Kołos, Marianna Koślińska, Jagoda Stachura.

Drużynowe Mistrzynie Małopolski do lat 7.

Chłopcy zostają Wicemistrzami Małopolski do lat 7.

Miłosz Apryjas, Kacper Uchman, Jakub Jarosz, Antoni Stokłosa, Nikodem 
Apryjas, Antoni Kozubal, Tymon Łękawski, Igor Łękawski, Krystian Dudek, 
Jan Kołtun.

Brawo! 

Szachownica

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół 
i Przedszkoli w Katowickim Spodku

W dniu 20 września odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Gry w Szachy Szkół i Przedszkoli w Katowickim Spodku! Podczas Mi-
strzostw wzięło udział ponad 1100 uczestników z całej Polski w tym, aż 
27 uczniów z Gminy Kłaj i Klubu Szachownica!

Największy sukces odniósł uczeń Szkoły Podstawowej w Grodkowicach - 
Milan Chmielek, który został Vce Mistrzem klas.

W pierwszej 10 uplasowały się:

• Sylwia Rożek 4 miejsce – Przedszkole Szarów
• Kamelia Chmielek 6 miejsce – Szkoła Podstawowa w Grodkowicach

Dodatkowo pozostali uczniowie zaliczyli bardzo wysokie miejsca:

• Kacper Uchman 22
• Nikodem Apryjas 25
• Antoni Stokłosa 36
• Krystian Dudek 34
• Miłosz Apryjas 33
• Błażej Jurkowski 41
• Antoni Grandys 11
• Daniel Pokrzywa 62
• Antoni Nosek 52
• Weronika Gwóźdź 24
• Gabriela Długosz 18
• Aleksandra Rożek 17
• Kamila Jurkowska 36
• Emilia Babraj 14
• Karolina Serafin 31
• Filip Kołos 72

Kilkanaście godzin przy szachownicy
Szachistka z Przedszkola w Szarowie zalicza trzy duże turnieje szachowe 
w tydzień spędzając przy szachownicy kilkanaście godzin.

6-letnia Sylwia Rożek w 7 dni wystartowała w trzech bardzo dużych turnie-
jach szachowych osiągając w nich znakomite wyniki. Sylwia we wszystkich 
turniejach była jedną z najmłodszych zawodniczek jakie startowały.

- 20 września wzięła udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przed-
szkoli w Katowickim Spodku, w których wzięło udział, aż 1100 uczestni-
ków z całej Polski. Sylwia zajęła w tych Mistrzostwach bardzo wysokie 4 
miejsce minimalnie przegrywając rywalizację o podium!

- 23 września wzięła udział w turnieju pt. „Szachy – ruch w stronę intelektu” 
w Niepołomicach i jako najmłodsza zawodniczka turnieju zajęła 2 miejsce!

- Dwa dni później Sylwia wystartowała w silnym turnieju w Staniątkach 
rywalizując w grupie z dziećmi starszymi od niej nawet o 5 lat. Ostatecznie 
zajęła 1 miejsce w klasyfikacji żeńskiej i bardzo wysokie 5 miejsce w klasy-
fikacji generalnej.

Sylwia uczy się gry w szachy w przedszkolu w Szarowie oraz w Domu Kul-
tury w Szarowie w klubie Szachownica Gmina Kłaj, dodatkowo zajęcia in-
dywidualne prowadzi z Sylwią instruktor Zbigniew Gądor. 

Klub Szachownica 

• Julian Gomułka 55
• Karol Pyzik 53
• Jerzy Laskowicz 44
• Filip Kania 27
• Tobiasz Walasik 23
• Miłosz Łakomy 21
• Tymon Woźniak 49
• Antoni Gomułka 51

Już wkrótce szachiści wystąpią w kolejnych ogólnopolskich turniejach! 
A na zajęcia szachowe ciągle można się zapisywać. Więcej informacji na ofi-
cjalnej stronie Szachownicy: www.szachownica.org.pl

Szachownica 
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Dyskusyjny Klub Książki

Wreszcie się stało! W czerwcu powstał dawno wyczekiwany w kłajowskiej 
bibliotece Dyskusyjny Klub Książki. To miejsce, w którym można swo-
bodnie rozmawiać o wspólnie czytanych lekturach. I nie trzeba być 
specjalistą. To, co łączy naszych klubowiczów, to czerpanie przyjemno-
ści z czytania i dyskusji na temat literatury. Tematem przewodnim tego-
rocznych spotkań są dzieła ukraińskich autorów, takich jak: Zabużko, 
Jacenko, Malarczuk, Babkina, Bondar.

Za nami już trzy spotkania, które prowadziła dr Anna Marchewka, krytyk 
literacki i autorka artykułów do wielu czasopism poświęconych literaturze. 
Prywatnie wielka miłośniczka książek, która potrafi zafascynować i za-
chwycić sposobem w jakim o nich opowiada, wrażliwością, doborem słów, 
wiedzą…

Spotkania gromadzą grupkę miłośników literatury, ciekawych nowych ten-
dencji, prądów, idei pojawiających się we współczesnej literaturze polskiej 
i światowej.

Głównym tematem pierwszego tego spotkania była książka Oksany 
Zabużko „Planeta Piołun” wydana po raz pierwszy w 1996 roku, która szyb-
ko stała się ukraińskim bestselerem i zyskała międzynarodowy rozgłos. 
Jest to zbiór esejów poświęconych szeroko pojętej kulturze z licznymi od-
wołaniami 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 
wzbudziło także oglądanie dzieł Kateryny Biłokur – bohaterki jedne-
go z esejów Zabużko - nieprofesjonalnej ukraińskiej malarki zmarłej w 1961 
roku, której obrazami zachwycał się nawet Pablo Picasso.

Podczas drugiego spotkania tematem przewodnim była książka. K. Babkiny 
„Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek”, za którą pisarka otrzymała Literacką 
Nagrodę Europy Środkowej Angelus a także Nagrodę im. Natalii Gorba-
niewskiej. “Nikt nie tańczył, jak mój dziadek” to zbiór krótkich opowiadań, 
które łączą się w jedną całość. Poznajemy historię kilku ukraińskich rodzin 
widzianą oczami dzieci- Liliczki, Dimy, Łesi, Miszy i Niny, którzy spotykają 
się w szkole 1 września w pierwszym roku niepodległości Ukrainy. Książ-
ka wzbudziła wiele emocji wśród uczestników spotkania. Każdy miał 
własne przemyślenia i spostrzeżenia dotyczące bohaterów. Ich trudne, 
zawikłane losy, meandry życiowych zakrętów i przeżycia wojenne starsze-
go pokolenia przenikają się wzajemnie i znacząco na siebie wpływają.

Trzecie spotkanie było poświęcone książce P. Jacenki "Magnetyzm". 
Bohaterką opowieści jest Gadżet – kobieta, która potrafi odczytać histo-
rię każdego metalowego przedmiotu i ludzi, którzy go dotykali. Autor 
wprowadza do książki elementy fantazy, legend, mitów. Wszystko to jest 
zabiegiem literackim pozwalającym opowiedzieć trudne przeżycia lat 
wojennych.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki to doskonała okazja, by przyjrzeć się 
także literaturze spoza głównego nurtu. Literatura ukraińska jest tematem 
tegorocznych spotkań. W przyszłości przyjrzymy się bliżej ważnym utwo-
rom literackim z różnych krajów, kultur i dziedzin literatury, które współ-
cześnie zostały zauważone i docenione nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkania DKK aby 
wspólnie dyskutować o ważnych problemach poruszanych we współ-
czesnej prozie i poezji. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 21 paź-
dziernika o godz. 17.00 w bibliotece w Kłaju, jego tematem będzie książka  
T. Malarczuk "Zapomnienie". Ostatni raz w tym roku Dyskusyjny Klub 
Książki spotka się w listopadzie, kiedy to będziemy rozmawiać o książce  
A. Bondara "Cerebro".

Kamila Polak, Aneta Strach

Poszukiwane stare fotografie Brzezia

Poszukujemy starych fotografii Brzezia, najchętniej przedwojennych, 
których kopie będą zaprezentowane podczas planowanej wystawy 
"Dawne Brzezie w obiektywie mieszkańców". Fotografie można przy-
nosić do Filii bibliotecznej w Brzeziu. Nie trzeba ich zostawiać, gdyż 
na miejscu zostanie sporządzona ich kopia.

Jednocześnie już dziś zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wystawy, 
która w dniach 11-25 listopada będzie prezentowana w pomieszczeniach 
Filii bibliotecznej w Brzeziu. Na fotografiach planujemy pokazać dawnych 
mieszkańców, zabudowania, miejsca, różne uroczystości i historyczne 
pejzaże, które zatarł już czas.

Wystawa odbędzie się w ramach projektu "Brzezie – mikro historie 
z przeszłości" dofinansowanego w ramach środków Muzeum Historii Pol-
ski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Przewodnik po Brzeziu

Właśnie ukazał się folder "Brzezie od Krzemionek do Pięciolipek. Spacer 
historyczny" wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju. Jest 
to nieszblonowy, bogato ilustrowany przewodnik pozwalający zgłębić 
tajemnice historii Brzezia. Korzystając z niego możemy wybrać się 
na interesujący spacer, a przewodnik poprowadzi nas przez zabytki, 
miejsca i legendy związane z tą miejscowością. Trasa spaceru o długo-
ści ok. 1,5 km. wiedzie przez część Brzezia rozpościerającą się od pól 
zwanych „Krzemionkami”, leżących w zachodniej części wsi, po aleję 
dworską prowadzącą do miejsca zwanego „Pięciolipkami”. Po drodze 
miniemy: cmentarz z kwaterą żołnierzy poległych w czasie I wojny 
światowej, plebanię z wikarówką, kościół parafialny pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego wraz z mauzoleum rodziny Żeleńskich, dawne 
zabudowania folwarczne, Wiejski Dom Kultury (dawna szkoła), kopiec 
ariański i figurę Matki Bożej.

Spacerując opisaną trasą zobaczymy wspaniałe krajobrazy i miejsca, gdzie 
historia splata się z dniem dzisiejszym. A to tylko część wspaniałej przeszło-
ści Brzezia, o której nie wszyscy wiedzą.

Folder jest bardzo bogato ilustrowany, zawiera opisy historyczne i aż 130 
kolorowych fotografii miejsc i eksponatów. Część z nich jest na codzień 
trudno dostępna, inne, chociaż cenne i wartościowe, nie przyciągją 
zazwyczaj naszego wzroku, pomijamy je, nie zdając sobie sprawy z ich 
historycznej wartości. W folderze można zobaczyć m.in. niezwykłej urody 
ornaty pochodzące nawet z przełomu XV i XVI wieku, dzwon z 1614 roku, 
czy podziemne krypty mauzoleum Żeleńskich.

Materiały do przewodnika zostały zebrane przez członków Regionalne-
go Koła Historycznego "Zadora" działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kłaju. Przewodnik powstał w ramach projektu "Brzezie 
– mikro historie z przeszłości" realizowanego w ramach ogólnopolskie-
go programu grantowego "Patriotyzm Jutra" realizowanego ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest 
Muzeum Historii Polski w Warszawie.

- Przewodnik jest dostępny bezpłatnie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kłaju oraz w Filii bibliotecznej w Brzeziu – zdradza Małgorzata Balik, 
koordynator projektu.
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W ramach inicjatywy odbyła się już gra terenowa "Tropem arian", 
w której wzięła udział młodzież z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej 
w Brzeziu oraz spacer historyczny "Od Krzemionek do Pięciolipek". W li-
stopadzie będzie można obejrzeć wystawę "Dawne Brzezie w obiektywie  
mieszkańców", podczas  której zostaną zaprezentowane zdjęcia z archi-
wów domowych przedstawiajace osoby i zabytki związane z miejscowo-
ścią. Wystawa będzie prezentowana w pomieszczeniach Filii bibliotecznej 
w Brzeziu od 11 do 25 listopada.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu "Patriotyzm Jutra".

Kamila Polak
Aneta Strach

Nowe książki ze środków  
Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju po raz kolejny przystąpiła do „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ra-
mach którego otrzymała środki finansowe w wysokości 14 538,00 zł.

Pierwsze książki z projektu są już w naszej bibliotece. Wśród nowości mamy 
m.in. książkę Delii Owens Zew Kalahari, Katarzyny Bondy Ze złości czy Amo-
ra Towlesa Lincoln Highway. Są też: Rzym moje miasto autorstwa ks. Witol-
da Kaweckiego, biografia Wiesława Gołasa, trylogia Zueco Zamek, Miasto, 
Opactwo i wiele innych. Dzięki dofinansowaniu udało się nam już zakupić 
do biblioteki w Kłaju oraz do naszych filii w Brzeziu i Szarowie ponad 500 
tytułów a kolejne zakupy przed nami. Zachęcamy Państwa do wysyła-
nia waszych propozycji do zakupu przez naszą stronę internetową: www.
biblioteka-klaj.pl lub na maila: biblioteka.klaj@czytam.eu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Śladem Bożogrobców

Historia miejscowości z terenu Gminy Kłaj ma wiele ciekawych kart. Jak 

wiadomo Targowisko, Łężkowice i Grodkowice przez wieki wchodziły 

w skład parafii w Chełmie należącej do bożogrobców miechowskich. 

Właśnie ich śladem postanowiło udać się Regionalne Koło Historyczne 

„Zadora” zwiedzając Małopolski Szlak Bożogrobców z kościołami w Mie-

chowie, Siedliskach i Wrocimowicach.

Wrześniowy wyjazd rozpoczął się od zwiedzania bazyliki kolegiackiej 

Grobu Bożego, o historii którego pięknie opowiadała pani przewodnik. 

Bożogrobców do Polski sprowadził wielmoża małopolski komes Jak-

sa herbu Gryf. Pielgrzymując w 1162 roku do Ziemi Świętej przywiózł 

kilku braci zakonnych i ufundował im kościół i klasztor w swych dobrach 

– w Miechowie. Wraz z zakonnikami Jaksa przywiózł również kilka wor-

ków ziemi i kamieni z Golgoty. W miejscu, gdzie ją rozsypał zbudował 

replikę jerozolimskiego Bożego Grobu. Kościół pod wezwaniem Grobu Pań-

skiego szybko stał się zbyt mały. W latach 1235 – 1293 podjęto budowę 

nowego, romańskiego kościoła, który jednak spłonął w pożarze w 1379 

roku. Odbudowany, ulegał jeszcze kilkakrotnym pożarom, a obecny wy-

gląd to efekt rekonstrukcji przeprowadzonej w XVIII wieku.

Członkowie Koła z charakterystyczną dla siebie wnikliwością zagląda-

li we wszystkie zakamarki, zadając całą masę pytań o szczegóły widziane 

na malowidłach ściennych, obrazach, rzeźbach a także o tajemnice 

nieudostępnianych podziemi. Następnie wycieczka udała się do Muzeum 

Ziemi Miechowskiej i wpisała się do pamiątkowej księgi.

Po zwiedzaniu kościołów i krótkim posiłku przyszedł czas na odwiedzenie 

Muzeum Kapliczek i Krzyży w Woli Libertowskiej. To niesamowite, klima-

tyczne miejsce wywarło na uczestnikach ogromne wrażenie. Dlatego też 

powrót do Kłaja, po dniu pełnym wrażeń, odbywał się w dobrych humorach 

okraszany dyskusjami o miechowskich i chełmskich podziemiach, starych, 

kilkusetletnich krzyżach i ariańskich kopcach.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Kłaj w ramach projektu „Wę-

drówki dalekie i bliskie. Panorama kulturowa Gminy Kłaj”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza 
dla każdego przedszkolaka.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie zimowe wieczory i popołu-

dnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzi-

ca i dla dziecka. Warto zatem udać się do  biblioteki w Kłaju, Szarowie lub 

w Brzeziu, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym 

czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut 

Książki.

Udział w akcji jest darmowy. Należy przyjść do biblioteki w raz z dzieckiem 

i założyć mu kartę czytelnika. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 

które odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 

a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem 

formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 

jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma punkt, 

a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 

coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura infor-

macyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 

oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki ak-

cji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (biblio-

tekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt 

realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie 

generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawki będą dostępne od połowy listopada.

Aneta Starch
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Skarb odnaleziony

4 października grupa detektywów odnalazła na terenie Brzezia legen-
darny pierścień Stanisława Żeleńskiego – pierwszego z tego rodu wła-
ściciela Brzezia i okolicznych wsi zakupionych przez niego w roku 1623. 
Zaginiony pierścień pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju uczniowie klas siód-
mych i ósmych Szkoły Podstawowej w Brzeziu wzięli udział w śledztwie, 
które opracował dla nich pisarz, podróżnik i detektyw – Krzysztof Petek. 

Podzieleni na grupy, pod presją czasu, pokonywali zagadki, łamali szyfry, 
poszukiwali miejsc kluczowych dla historii Brzezia. Znajdowali listy przy 
kopcu ariańskim, tajne kody przy mauzoleum Żeleńskich, wskazówki przy 
stawach. Sztab akcji znajdował się w pomieszczeniach Filii bibliotecznej 
w Brzeziu. W rezultacie poszukiwań liczący sobie czterysta lat rodowy pier-
ścień – niewielki, ale zdobny w trzy perły zamorskie i trzy czyste diamenty 
– trafił w ręce detektywów, a zaraz potem – do muzealnego skarbca. 

- To moja dwieście siedemdziesiąta dziewiąta gra tego typu – opowiada  
Krzysztof Petek. - Metodą prób i błędów doszedłem do pewnego algoryt-
mu, który pozwala poprzez zabawę, emocje, element rywalizacji i niepew-
ności, obudzić chęć do zdobywania wiedzy, zainteresowanie historią, ale 
i zrozumienie, że szeroka, ogólna wiedza o świecie otwiera nam tysiące 
drzwi i przeciera życiowe szlaki. Mam nadzieję, że i tym razem poskutkowało. 

Gra terenowa „Tropem arian” odbyła się w ramach projektu Brzezie 
– mikro historie z przeszłości” realizowanego w ramach ogólnopolskie-
go programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest 
Muzeum Historii Polski w Warszawie.

- Emocje były wielkie. W grze uczestniczyło prawie 40 osób – wspomi-
na Kamila Polak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju - A ideą 
przedsięwzięcia było pokazanie młodzieży, że historia wcale nie musi być 
nudna i warto znać przeszłość miejsca, w którym się mieszka.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Z życia UTW w Kłaju - Zaproszono Nas

Jaworzno

W sobotę 24.09.2022 r. zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet w Jaworz-
nie do odwiedzenia naszych Polskich Malediwów i ogrodu sensoryczne-
go Jaworzno. Pogoda nam dopisała i cały dzień mogliśmy spędzić nie 
tylko na zwiedzaniu tych pięknych miejsc, ale też na aktywności fizycznej 
grając w bule i inne gry. W ogrodzie jest też miejsce na odpoczynek 
i pieczenie kiełbasek, z którego chętnie skorzystaliśmy. Wysłuchaliśmy też 
wierszy naszej koleżanki z Jaworzna, które nas rozbawiły. Mamy nadzieję, 
że jeszcze będziemy mieli okazję odwiedzić ten piękny ogród także wiosną, 
gdy zakwitną wszystkie kwiaty.

Z życia UTW w Kłaju - Braliśmy udział

Chorzów

Jak co roku, we wrześniu braliśmy udział w XIV Międzynarodowej 
Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych 
„Trzeci Wiek na Start”, która odbyła się 16-17 września 2022 r. na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie.

Na Olimpiadę z UTW Kłaj pojechaliśmy 20-osobową grupą. Byliśmy 
jedynym Uniwersytetem z powiatu Wielickiego. Staraliśmy się promować 
nasz piękny powiat Wielicki, mając nadzieję, że jako gmina Kłaj zostaliśmy 
zapamiętani przez innych uczestników Olimpiady.

W zmaganiach olimpijskich uczestniczyły 53 Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku i organizacje senioralne, w tym z Austrii i Ukrainy. Razem było nas ponad 
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3 tysiące uczestników. Najstarszymi uczestniczkami Olimpiady były dwie 
93 latki, które startowały w biegu na 60 metrów.

Pierwszy dzień był dniem Integracji Seniorów. Po oficjalnym powita-
niu obejrzeliśmy występy artystyczne i kabaretowe niektórych uniwer-
sytetów, co bardzo rozweseliło uczestników i zaczęły się wspólne śpiewy 
i tańce.

W drugim dniu odbyły się zawody sportowe, nasza drużyna brała udział 
w 6 dyscyplinach: tenis stołowy, pływanie, strzelanie z łuku, biegi, pchnię-
cie kulą, bule. Tym razem nie udało nam się zdobyć medalu, ale to nam 
nie popsuło humorów. Mamy przecież cały rok na przygotowanie się 
do przyszłej olimpiady. Dzięki uczestnictwu w Olimpiadzie mamy możli-
wość bliższego poznania się z seniorami z całej Polski i zagranicy. Poznać 
wzajemnie swoje pasje i możliwości. Nie ma znaczenia wiek, lecz chęci by-
cia aktywnym seniorem.

*****

Kraków

Z okazji Dnia Seniora uczestniczyliśmy 22.09.2022 w Senioraliach w Krako-
wie. Po Mszy Św. w Kościele Mariackim razem z innymi uczestnikami uda-
liśmy się do Parku Jordana, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Były 
występy grup senioralnych z całego kraju, mogliśmy wykonać badania, za-
poznać się z ofertą ośrodków sanatoryjnych, założyć kartę EKUZ, oraz uzy-
skać wiele ciekawych informacji na temat wspomagania zdrowia seniorów. 
Odwiedzili nas uczestnicy „Sanatorium miłości”, a na koniec zagrała nam 
DJ Wika.

Lidia Laskowska
Aleksandra Kociołek

Inauguracja Roku Akademickiego
Każdego roku we wrześniu przyjmujemy do naszej społeczności nowych 
seniorów.

W tym roku nowi studenci otrzymali indeksy z rąk Wójta Gminy Kłaj 
Pana Zbigniewa Strączka.

Po zakończeniu Inauguracji wysłuchaliśmy wykładu pt. „Pełnomocnictwo” 
z panem Krzysztofem Kucharzykiem.

Z życia UTW w Kłaju - Braliśmy udział

Zaprzyjaźniony z nami uniwersytet w Niepołomicach zaprosił nas 
do współuczestnictwa w organizowanych przez nich senioraliach.

Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu, który wygłosił Pan Andrzej Karpiel-
-Bułecka na temat górali - ich obyczajów, ubioru i instrumentów.

Po zakończeniu przemaszerowaliśmy wspólnie na Niepołomickie błonia, 
gdzie dla chętnych seniorów odbyły się zawody sportowe w różnych 
konkurencjach.

Nasz uniwersytet zdobył kilka dyplomów za zajęcie trzech I miejsc, dwóch 
II miejsc i jednego III miejsca.

Po wysiłku fizycznym zostaliśmy poczęstowani pyszną kiełbaską 
z grilla i domowym ciastem. Na zakończenie senioraliów, była wspólna na-
uka tańca kowbojskiego.

W dobrych humorach pożegnaliśmy słoneczne Niepołomickie Błonia z na-
dzieją na ponowne spotkanie za rok.

Laskowska Lidia
Kociołek Aleksandra
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Atrakcji w GCK’u nie brakuje! 

We wrześniu w Gminnym Centrum Kultury w Kłaju, oprócz stałych i cy-

klicznych zajęć i warsztatów jak:

- warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w Pracowniach Plastycznych,

- warsztaty ze Scrapbookingu,

- zajęcia z Zumby dla Dzieci i Zumby Fitness dla dorosłych,

- zajęcia z Jogi dla poczatkujących,

- warsztaty z Social Media,

- ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dorosłych i seniorów,

odbyły się dwa wydarzenia kulturalno-artystyczne.

Pierwsze z nich miało miejsce 21 września. Były to WARSZTATY BĘBNIARSKIE 

pt.: „MUZYCZNA PODRÓŻ PRZEZ SIEDEM KONTYNENTÓW”. Prowadził je 

zawodowy muzyk i kolekcjoner instrumentów perkusyjnych, propagator 

perkusyjnej kultury etnicznej - pan Karol Wilkoszewski. Na warsztatach 

dzieci miały możliwość dotknąć i zagrać na przeróżnych instrumentach, 

wysłuchać muzycznej bajki i zagrać w niej główną rolę oraz naśladować 

na bębnach kroki słonia, ryk lwa czy grzechotanie grzechotnika. Na koniec 

wszyscy uczestnicy warsztatów wspólnie grali na grzechotkach i tańczy-

li w rytm muzyki wygrywanej z afrykańskich bębnów pana Karola. Pan 

Karol jest podróżnikiem – odwiedził ponad 20 krajów pozaeuropejskich 

i łącznie spędził w Azji i Afryce dwa lata. 

Drugie wydarzenie odbyło się 29 września z okazji „OGÓLNOPOLSKIE-

GO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA” i było nim SPOTKANIE Z PISARKĄ MAR-

TYNĄ PAWŁOWSKĄ – DYMEK. Podczas spotkania autorskiego mieliśmy 

zaszczyt gościć wspaniałą młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-

nopnickiej z Grodkowic oraz ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardow-

skiego z Kłaja. Pani Martyna gościła w GCK-u już po raz drugi, tym razem 

z premierą drugiej części swojej książki pt.: „Wszyscy mamy źle w gło-

wach”. Odbiorcami jej literatury jest właśnie młodzież, która notabene 

była niezwykle zaangażowana w spotkanie z literatką. Chętnie zadawa-

no pytania dotyczące procesu powstawania dzieła literackiego. Całość 

spotkania zakończona była konkursem na najciekawszy, alternatywny 

podpis pod ilustracjami (okładek książek pani Martyny). Było olbrzymie 

zaangażowanie ze strony ósmoklasistów, pełno podpisów i ciekawych 

pomysłów. Pani Martyna  nagrodziła książką wybrany przez siebie opis 

ilustracji.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia wydarzeń kulturalnych w Gminnym 

Centrum Kultury w Kłaju oraz do zapisów na warsztaty. 

Całość harmonogramu zajęć i naszych ofert jest dostępna w mediach 

społecznościowych:

Strona internetowa: www.gcklaj.pl

Facebook: Gminne Centrum Kultury w Kłaju

Instagram: gcklaj

Kamila Klimczak
Instruktor GCK 
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