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Teraz pora na tężnię solankową
16 września Wójt Gminy Kłaj podsiał umowę z firmą MISIURA Sp. 
z o.o. na budowę tężni solankowej. Taka prozdrowotna strefa aktywno-
ści ma powstać w Targowisku w pobliżu wiaduktu autostrady, obok Miej-
sca Obsługi Rowerzystów. Obiekt będzie ogólnodostępny, nieodpłatny 
oraz dostosowany do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Gmina Kłaj jest jedną z 22 małopolskich gmin, która otrzymał na realizację 
tego zadania dofinansowanie z budżetu województwa małopolskie-
go w ramach projektu „Małopolskie tężnie solankowe”. 

Całość przedsięwzięcia wyniesie: 341 000,00 złotych z czego: 175 911,00 
złotych  to kwota dofinasowania. 

Zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą, tężnia powinna powstać 
do połowy grudnia roku bieżącego 

Oliwia Golarz

W Łężkowicach powstanie parking
8 września Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę na realizacje inwestycji pn. 
„Budowa parkingu w miejscowości Łężkowice”.

Parking powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialne-
go w Łężkowicach. Celem tego zadania jest zapewnienie miejsc parkingo-
wych dla korzystających z obiektów użyteczności publicznej położonych 
w miejscowości Łężkowice tj.: cmentarz, kościół, dom kultury (odległość: 
160 m), remiza OSP (odległość: 150 m) oraz Wodociągi Gminy Kłaj (odle-
głość: 350 m).

Gmina nie posiada terenów przylegających do wskazanych obiektów uży-
teczności publicznej, na których możliwe byłoby wybudowanie parkin-
gu i z tego względu zamierza wybudować parking na terenie nienależącym 
do Gminy, ale oddanym na rzecz samorządu w użyczenie, na podstawie 
umowy zawartej na okres 25 lat.

Ponadto obiekt ten wykorzystywany będzie jako parking typu park&ride 
i ma służyć skomunikowaniu sąsiednich miejscowości i osób regularnie 
z nich dojeżdżających do Krakowa oraz Bochni. Wystarczy zaparkować 
samochodów na parkingu, a następnie przesiąść się do komunikacji zbio-
rowej na Drodze Krajowej nr 94.

Dodatkowo gminę oraz obszar Lokalnej Grupy Działania przecinają liczne 
trasy turystyczne, w tym m.in. VeloRaba.

Zatem wybudowana infrastruktura umożliwi zarówno mieszkańcom, jak 
i turystom korzystanie z tych tras. W bezpiecznym miejscu będzie moż-
na pozostawić pojazd i kontynuować wycieczkę na rowerze.

Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych 

wraz z systemem jej odwodnienia — kanalizacją deszczową. W skład 
placu parkingowego wchodzą m.in. miejsca postojowe, jezdnia manew-
rowa i zjazdy na parking z drogi gminnej. W ramach opracowania prze-
widziano budowę parkingu górnego (na 40 stanowisk, w tym 4 dla osób 
niepełnosprawnych) oraz parkingu dolnego (na 32 stanowisk, w tym 1 
dla osób niepełnosprawnych). Parkingi wykonane zostaną z kostki bruko-
wej betonowej.

Na realizację zadania Gmina Kłaj otrzymała dofinasowanie w kwocie: 144 
736,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Według umowy zadanie musi być wykonane najpóźniej do czerwca przy-
szłego roku. 

Oliwia Golarz

Podziękowanie dla Posterunku 
Energetycznego w Kłaju 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom Poste-
runku Energetycznego w Kłaju za wymianę starych lamp na nowe 
oświetlenie uliczne. Zastosowanie nowych opraw LED do oświetle-
nia naszych gminnych ulic to gwarancja najwyższego standardu bez-
pieczeństwa oraz komfortu dla pieszych i kierowców. To również sposób 
na optymalizację kosztów użytkowania.

Właśnie zakończyła się wymiana sodowych lamp na energooszczędne, 
w technologii LED przy ul. Kolejowej w Kłaju oraz w części ulicy Grzybówka. 
Zamontowano 52 szt. opraw tego typu, co na pewno ma wpływ na popra-
wę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. 

Stare, nieefektywne lampy zostały zastąpione ledami. Różnicę widać 
na pierwszy rzut oka. Stosowane w minionej epoce sodowe żarówki da-
wały światło koloru żółtego, natomiast LEDY świecą na biało, zwiększając 
ostrość widzenia. Niestety sodówki musiały pracować z mocą ponad dwu-
krotnie większą niż lampy wykonane w technice LED, więc Gmina na pew-
no zaoszczędzi na zużyciu energii. Ulice zostały bardziej doświetlone, 
piesi i kierowcy będą bardziej widoczni, co wiąże się również z zwiększe-
niem bezpieczeństwa. 

To dla nas bardzo ważna inwestycja, a zadanie zostało wykonane bar-
dzo profesjonalnie, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
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Wznowiono pracę w centrum Kłaja

Po zakończeniu nowej procedury przetargowej, centrum Kłaja ponownie zamieniło się w teren budowy.

Gdy inwestycja dojdzie do końca, to będzie to długo wyczekiwana enklawa spokoju i relaksu na świeżym powietrzu. Wykonawca ma za zadanie dokoń-
czenie budowy zadaszonej letniej sceny wraz z zapleczem, gdzie już wkrótce będą odbywać się koncerty oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

W projekcie przewidziano również budowę sanitariatów, fontanny, alejek spacerowych oraz urządzeń do gry w ping-ponga oraz w szachy. Dzieci nato-
miast ucieszy odrestaurowany wagon tramwajowy, który dotychczas użytkowany był wyłącznie sezonowo.

Plac w sercu Kłaja stanie się znacznie piękniejszy dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Oliwia Golarz
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To wydarzyło się 83 lat temu…
9 września przy grobach żołnierzy na Poszynie w Puszczy Niepołomickiej, jak co roku uczczono pamięć ofiar tragicznych tamtejszych 
wydarzeń z września 1939 roku. To właśnie tam, 83 lata temu, 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców Podhalańskich wycofało się z tere-
nu objętego działaniami wojennymi z Dobczyc do Puszczy Niepołomickiej, gdzie zostali wymordowani przez wojska niemieckie. 

Uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia rozpoczęto „Sztafetą Pokoju”, w której brała udział młodzież z całej gminy Kłaj, jak 
również z sąsiednich Stanisławic. Część oficjalną obchodów rozpoczął Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek, która kolejnie mikrofon 
przekazał uczniom Szkoły Podstawowej w Kłaju. Młodzież pod kierownictwem pani Marty Kowalskiej przygotowała chwytający za serce 
program artystyczny przybliżając zdarzenia z pola bitwy. Wzruszające pieśni i najpiękniejsze wiersze umocniły w pamięci uczestników wy-
darzenia pamięć o poległych w obronie Ojczyzny. 

Uroczystą Mszę Świętą odprawił Ksiądz Kanonik Jan Bierowiec Proboszcz Parafii w Kłaju wraz z księżmi z gminy Kłaj oraz sąsiadującej 
parafii Cikowice. Po Nabożeństwie na maszt wciągnięto biało - czerwoną flagę aby kolejnie w skupieniu, wspólnie odśpiewać Mazurek 
Dąbrowskiego. 

Hołd spoczywającym w zbiorowej mogile oddano salwą honorową przez Kampanię Honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 
a Porucznik Robert Osiadły oczytał Apel Poległych. 

Na zakończenie części oficjalnej pod tablicą upamiętniającą poległych złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze przez delegacje: 
władz samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, kombatantów, szkół, jednostek organizacyjnych gminy Kłaj, lokalnych stowarzyszeń 
oraz mieszkańców. Orawę muzyczną zapewnił zespół Harnasie i NSF z Przemyśla z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Swoją 
obecnością zaszczycili również ułani na koniach ze Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w barwach 5 
Dywizjonu Artylerii Konnej.

Po odegranej wzruszającej pieśni: „Śpij Kolego”, odbyło się tradycyjne spotkanie pokoleń przy herbacie i grochówce. 

Organizatorzy wydarzenia:

Wójt Gminy Kłaj, Parafia Rzymskokatolicka w Kłaju, 5. Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Dyrekcja oraz Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kłaju, Nadleśnictwo Niepołomice, Jednostka Wojskowa – Skład Kłaj. 

Oliwia Golarz 

Fot. Małgorzata Balik 

Zadnie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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Pamiętamy!

1 Września jest ważną datą nie tylko ze względu na rozpoczynający się rok szkolny. To data szczególna dla wszystkich Polaków, kiedy 

to 83 lata temu wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, 

rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

Teraz 1 września jest dniem gdzie w całym kraju odbywają się uroczystości patriotyczne wprawiające w zadumę. Gminne uroczystości upa-

miętniające to wydarzenie co roku organizowane są w Szarowie przez Radę Sołecką wraz z panią sołtys Elżbietą Jankowicz, Dyrekcję 

Szkoły Podstawowej w Szarowie im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Księdza Kanonika Adama Kozłowskiego – Proboszcza Parafii Rzymsko – 

Katolickiej w Szarowie – Dąbrowie. 

Tak ważną uroczystość rozpoczęto o godzinie 8:00 Nabożeństwem, będącym jednocześnie inauguracją nowego roku szkolnego 2022/2023.

Po Mszy Świętej, nowy dyrektor naszej szkoły, pan Marcin Śmigla powitał wszystkich zebranych, zaś uczniowie pod przewodnictwem 

pani Lucyny Brożek przenieśli zebranych gości do roku 1939, w czasy najbardziej wyniszczającej w dziejach ludzkości wojny. W trakcie 

występu nawiązano również do sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Młodzi artyści swoją lekcją historii wprowadzili w zamyślenie nad istotą patriotyzmu, aby w tej zadumie przejść pod Pomnik Męczeństwa. 

Tam Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski odmówił modlitwę w intencji poległych w walce o wolność naszego kraju, aby następnie odśpiewać 

wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Na zakończenie obchodów, oddając hołd tym, którzy w walce o wolności podczas największego z kon-

fliktów zbrojnych w historii świata oddali życie złożono kwiaty. Wieńce złożyły delegacje: władz samorządowych, sołtysów, przedstawicie-

li lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, oraz mieszkańców.

Elżbieta Jankowicz
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Relacja z wyprawy „Poznaj swój kraj 
– Zamki Piastów Śląskich – szlakiem 

zabytków i sztuki ziemi dolnośląskiej”

Dwudziesta trzecia lekcja Historii z Wolnymi

Tym razem, aby zaspokoić historyczną ciekawość związaną z dzieja-
mi początków państwa polskiego i dynastii Piastów naszą wyprawę 
kierujemy na Dolny Śląsk. W średniowieczu był to region ściśle związany 
z burzliwymi dziejami tworzącego się mocnego państwa polskiego, 
a historia i zasobność tych ziem miała również olbrzymie znaczenie 
dla Polski w okresie panowania Jagiellonów.

W tym celu 19 maja 2022 r. o godz. 4.30 ruszamy szlakiem: Kłaj – Wałbrzych 
– Osówka – Książ – Bolków – Sucha – Karpacz – Świdnica – Wałbrzych - Kłaj, 
aby zapoznać się „z kulturą, sztuką, historią i zabytkami” ziemi dolnośląskiej.

W pierwszym dniu naszej wyprawy - 19 maja, nasz autokar po 5-godzinnej 
podróży podjeżdża do Osówki – Tu zwiedzimy tajemnicze podziemne 
budowle, które od dekad rozpalają wyobraźnię eksploratorów i history-
ków, próbujących dociec, w jakim celu zostały zbudowane w czasie wojny 
przez Niemców i jakie skarby mogą skrywać. Zagadka Olbrzyma z gór sowich 
– nazywana „Kompleksem Riese” frapuje kolejne pokolenia poszukiwaczy, 
geologów, historyków, ufologów, amatorów teorii spiskowych i naukow-
ców. Następnie udajemy się do Zamku Książ, gdzie zwiedzanie również 
zaczynamy od tajemniczych sztolni i podziemi, stąd pod koniec II wojny 
światowej miał wyruszyć złoty pociąg z niewiarygodnie wielkimi zasoba-
mi dóbr kultury i złota. Ponoć pociąg miał utknąć w jednej ze sztolni, które 
były połączone olbrzymimi tunelami. Opowieści o złotym pociągu mówią, 
że gdy pociąg wiozący skarby zniknął w tunelu, wjazd do niego został 
wysadzony i do dzisiejszego czasu ślad po nim zaginął. Licząc na szczęście 
spenetrowaliśmy wiele kilometrów tych podziemi w Osówce oraz w Wał-
brzychu pod Zamkiem Książ, ale złotego pociągu znaleźć się nam nie 
udało, więc lekko zawiedzeni poszliśmy zwiedzać przepiękny Zamek księż-
nej Daisy. Pierwotnie zamek Książ jeden z wielu zamków obronnych wy-
budowany został przez księcia świdnicko – jaworskiego Bolka I Surowego. 
Przepiękny wystrój komnat oraz tarasowe ogrody zamkowe rekompensują 
nam trudy długiej podróży. Pod koniec dnia obfitującego w ogrom wrażeń 
docieramy w końcu do „Zajazdu”, gdzie niezwykle miła obsługa podjęła nas 
obiadokolacją i stworzyła nam świetne warunki do wypoczynku.

W drugim dniu - 20 maja wyruszamy do Suchej na zamek Czocha. W dobrym 
nastroju, po kojącym wypoczynku i obfitym, smacznym śniadaniu wsiada-
my do autokaru kierując się na Zamek Czocha. Na placu Zamkowym całą 
naszą grupę o godz. 9.30 przejmuje pani przewodniczka i oprowadza nas 
po niezwykle urokliwym zamku. Owiany legendą Zamek Czocha, w którym 
nagrywane były sceny do filmu „Gdzie jest generał” oraz „Tajemnica twier-
dzy szyfrów” skrywa wiele zapadni oraz tajemnych przejść. Zachowane 
w nienaruszonym stanie mury oraz zgromadzone eksponaty robią 
na wszystkich uczestnikach naszej wyprawy olbrzymie wrażenie. Nic w tym 
dziwnego, bowiem zamek ten uznawany jest za jedną z najpiękniejszych 
perełek architektonicznych Dolnego Śląska. Następnie po krótkim odpo-
czynku i małej kawie udajemy się do Karpacza - wspaniałego uzdrowiska, 
gdzie zwiedzimy centrum zdrojowe oraz Świątynię Wang.

W trzecim dniu - 21 maja wyruszamy do Bolkowa, Świdnicy oraz Palmiar-
ni w Wałbrzychu. Pierwsze wzmianki historyczne o Bolkowie pochodzą 
z końca XIII wieku. W Bolkowie zwiedzamy Zamek Bolka I, którego począt-
ki datowane są na 1277 r. Po dawnej świetności pozostała tylko dobrze 
zachowana baszta zamkowa, odrestaurowana część muzealna oraz pozo-
stałe ruiny zamku. Następnie udajemy się do Świdnicy, gdzie zapoznajemy 
się z przepiękną największą drewnianą Świątynią tzw. „Świątynią Pokoju” 
wpisaną na Listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodnicze-
go UNESCO. Po krótkiej przerwie i wypiciu w wspaniałej Świdnickiej kawy 
udajemy się do palmiarni pałacowych w Wałbrzychu, a następnie na zwie-
dzanie starego miasta.

Wieczorem po krzepiącym posiłku w końcu nadszedł czas powrotu do domu, 
bogaci w wiedzę historyczną, którą hojnie przekazywali nam nasi prze-
wodnicy oraz pełni wrażeń i podziwu dla zachowanej średniowiecznej 
oraz renesansowej sztuki architektonicznej udajemy się do autokaru. 
Kolejne zadanie ofertowe powierzone nam w 2022 r., pod nazwą „Poznaj 
swój kraj – Zamki Piastów Śląskich – szlakiem zabytków i sztuki ziemi dol-
nośląskiej” zostało zrealizowane z wykorzystaniem środków własnych TS 
Wolni Kłaj oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Kłaj oraz wpłat 
własnych beneficjentów.

Jerzy Czubak
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Dni Targowiska 

Zazwyczaj w ostatnią sobotę lipca odbywa się plenerowa impre-
za integracyjna w Targowisku. W tym roku ze względu na alerty 
pogodowe została ona przesunięta na ostatnią sobotę sierpnia. 
Organizowane przez SRWT oraz Radę Sołecką ,,Dni Targowiska” 
cieszą się dużą popularnością i są oczekiwane przez całą miejsco-
wą społeczność. 

Przygotowania wokół tego wydarzenia trwają kilka miesięcy. 
Dbamy o program dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. W tym 
roku oprócz wesołego miasteczka, zabaw z animatorami i licznych 
smakołyków, odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Preze-
sa SRWT, w których organizacji czynny udział wzięli strażacy z OSP 
Targowisko. 

Zabawę tego dnia poprowadził DJ Andrzej, a wieczór uświetnił 
koncert zespołu „Zbóje”. Na parkiecie nie zabrakło wielbicieli tań-
ca do godziny 4.00, o której to zakończyliśmy imprezę.

Wielokrotnie odczytywana była lista darczyńców, bez których te-
goroczne Dni Targowiska nie mogłyby odbyć się w takim wymiarze 
i z taką ilością atrakcji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy 
nawet najmniejszy dar. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy 
wesprzeć rehabilitację naszej małej mieszkanki Rity.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom za wsparcie naszej organizacji, 
a wszystkim Uczestnikom za przybycie i wspólną zabawę.

Organizatorzy

SPONSORZY 
Dni Targowiska 2022 r.

1. GMINA KŁAJ

2. AUTO-MECHANIKA DARIUSZ MORDARSKI TARGOWISKO

3. BAR GASTROPOL GĄDEK MAGDALENA I JACEK TARGOWISKO

4. DANSTONE MANOWITA KATARZYNA I DANIEL TARGOWISKO

5. DELIKATESY CENTRUM SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA

6. DIAGNOSTYKA POJAZDOWA TOMASZ JUSZCZYK TARGOWISKO

7. EKO PLUS STAL 

8. FIRMA KHNR e.U. KATARZYNA HELENA NOWAK

9. FIRMA HALSANG TARGOWISKO

10.  FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA GAJ BEATA I PIOTR 
TARGOWISKO

11.  FIRMA STAL-BRO TARGOWISKO

12. KOMIS SAMOCHODOWY JACEK BĘBENEK

13. KOMIS SAMOCHODOWY BĘBENEK MARCIN

14. KOMIS SAMOCHODOWY BĘBENEK PAWEŁ

15. MAT-HANDEL MATEUSZ ŚWIĘTEK TARGOWISKO

16. FHU MARCO MAREK ŚLĘCZEK TARGOWISKO

17. MOTO-DANIEL FORTUNA DANIEL, FORTUNA PATRYK

18. MPGO KRAKÓW

19. OSP TARGOWISKO

20. PASIEKA POD KASZTANEM GĄDEK WŁODZIMIERZ TARGOWISKO

21. PIZZERIA MAMMA MIA  TARGOWISKO

22. PPHU TOK-FREZ DARIUSZ ZDULECZNY TARGOWISKO

23. PRO CONSTRUCTION LOGISTIC KRZYSZTOF DUSZEŃKO, WOJ-
CIECH OWCZAREK ŁĘŻKOWICE

24. SALON FRYZJERSKI PAULINA BILSKA KŁAJ

25. EVENT SERWIS DANIEL RAJCA 

26. SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA WYWIAŁ, ELŻBIETA MORDAR-
SKA TARGOWISKO

27. TOMEX TOMASZ PIWOWAR TARGOWISKO

28. TRANS MAR WAJDA ANETA I MARIUSZ TARGOWISKO

29. TSN TARGOWISKO

30. TTPLAST FORTUNA TOMASZ TAROWISKO

31. TWOJA APTEKA KŁAJ

32. MOTO-RV SIERGIEJ KULESHA TARGOWISKO

33. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PETRO-TAR ŁĘŻKOWICE

34. HEJ PIZZA TARGOWISKO

35. BAFRA KEBAB TARGOWISKO

36. HURTOWNIA PŁYTEK MAXI GRES TARGOWISKO

37. FIRMA SZAR-HYDROPLANT TARGOWISKO

38. FIRMA ANIMAR MARZEC ANDRZEJ

39. KOMIS SAMOCHODOWY ANDRZEJ FORTUNA 

40. CHUDECCY DOROTA I JERZY TARGOWISKO

41. CHUDECCY  MARZENA I ADAM TARGOWISKO

42. CHUDECCY URSZULA I BOGDAN TARGOWISKO

43. DZIKI ANNA I RAFAŁ TARGOWISKO

44. FORUNA AGNIESZKA I GRZEGORZ TARGOWISKO

45. FORTUNA DANUTA I ARTUR TARGOWISKO
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46. PIEPRZYK KAMILA I KONRAD TARGOWISKO

47. GĄDEK RENATA TARGOWISKO

48. GOLARZ OLIWIA I PIOTR TARGOWISKO

49. KOŻUCH DANIELA ŁĘŻKOWICE

50. ŁYSZKOWICZ JADWIGA I DARIUSZ TARGOWISKO

51. ŁYSZKOWICZ HALINA KŁAJ

52. NAZARUK URSZULA I GRZEGORZ TARGOWISKO

53. ODOLIŃSKI MAREK TARGOWISKO

54. SKOCZEK JADWIGA I PIOTR SZARÓW

55. WAJDA MIROSŁAW DĄBROWA

56. ILONA SZELĄG

57. MARTA I WITOLD ZIĘBA TARGOWISKO

58. GAJ MARZENA I MAREK TARGOWISKO

59. ANETA GĄDEK TARGOWISKO 

60.  PIOTR KARNIA TARGOWISKO

9
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Ballady i Romanse, czyli Mickiewicz w Kłaju

Za nami kolejna odsłona „Narodowego Czytania”. W tym roku prezentowane były utwory Adama Mickiewicza z tomiku „Ballady i ro-

manse”, wydanego po raz pierwszy w 1822 roku. Tomik ten zapoczątkował erę romantyzmu w literaturze polskiej.

Czytanie odbyło się w parku obok Urzędu Gminy i zgromadziło spore grono miłośników poezji. Dwa utwory wieszcza przeczytali uczniowie 

z klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Kłaju przygotowani przez Panią Ewę Konieczną- Bułat. Przybliżyli oni zebranym ballady „Świteziankę” 

i „Panią Twardowską”. Gościem specjalnym był aktor Patryk Cebulski znany publiczności z licznych ról serialowych i z występów w pro-

gramach telewizyjnych. Pan Patryk zaprezentował kilkanaście utworów wieszcza, w tym m.in.: „Romantyczność”, „Stepy akermańskie”, 

„Niepewność”, „Amalię”, „Do samotności”. 

Tradycyjnie po czytaniu odbył się krótki quiz dotyczący wiedzy o utworach Mickiewicza i życiu poety. Ci, którzy wykazali się wiedzą i reflek-

sem otrzymali nagrody. Zainteresowani mogli także spróbować swoich sił w pisaniu gęsim piórem lub obejrzeć plakaty dotyczące roman-

tyzmu przygotowane przez klasy ósme ze Szkoły Podstawowej w Szarowie. Po raz kolejny na tę okazję Pan Łukasz Pipczyński namalował 

portret autora czytanych dzieł, przy którym chętnie fotografowali się uczestnicy spotkania. 

Impreza zakończyła się rozmowami i wspólnym zdjęciem z Panem Patrykiem. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 

spotkania a w szczególności Panu Patrykowi Cebulskiemu oraz Pani Ewie Koniecznej –Bułat wraz z uczniami za piękne czytanie, 

Panu Łukaszowi Pipczyńskiemu za portret wieszcza, Pani Magdalenie Węgrzyn – Chorobie autorce strony „Migotliwe fotografie” za album 

ze zdjęciami z wydarzenia oraz Pani Małgorzacie Balik za pomoc i wsparcie. Zapraszamy w przyszłym roku na kolejną, dwunastą odsłonę 

Narodowego Czytania.

Kamila Polak

Aneta Strach
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W GCK dzieje się na bogato!

W Gminnym Centrum Kultury w Kłaju nastał wrzesień pełen ciekawych propozycji zajęć. Paleta oferowanych warsztatów jest bar-
dzo bogata i różnorodna. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. 

Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, które wystartowały od września to m. in. Pracownia Technik Plastycznych dla dzieci, Otwar-
ta Pracownia Plastyczna dla młodzieży (obydwie prowadzi p. Kamila Klimczak) oraz Scrapbooking (prowadząca p. Marta Kowalska). 
Scrapbooking to technika ozdabiania kartek, pudełek, notatników, albumów za pomocą kolorowych papierów, stempli, wykrojów, dziur-
kaczy, ozdobnych taśm, koronek, wstążek, kwiatów, sznurków, grafik czy taśmy washi.

Zajęcia plastyczne w dużej mierze mogą przyczynić się do rozwoju różnych obszarów osobowości. Twórczość plastyczna daje możli-
wość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej nas rzeczywistości. Pobudza kreatywność i ciekawość, stymuluje 
wyobraźnię. 

Dodatkowo dla młodzieży są prowadzone cykliczne warsztaty z Bezpieczeństwa w Sieci z p. Agnieszką Kowal. Na swoich warsztatach, 
p. Agnieszka tłumaczy jak wykorzystać Internet do rozwoju własnych umiejętności, pasji i hobby. Ponadto porusza tematykę poszerza-
nia świadomości młodzieży w bezpiecznym korzystaniu ze świata online.

Zajęcia sportowe i taneczne dla dzieci to Zumba For Kids, które prowadzi p. Angelika Głogowska - Piwowar. Zajęcia przystosowane są 
do możliwości fizycznych dzieci, oprócz opanowywania nowych układów tanecznych, są organizowane wspólne zabawy i animacje.

Dla dorosłych proponujemy:

- zajęcia z JOGI dla początkujących z p. Kingą Włodarczyk. Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących, ale także dla tych, które chcą 
wrócić do ćwiczeń po dłuższej przerwie lub chcą łagodnie się rozciągnąć i wzmocnić,

- Zumbę Fitness - zajęcia taneczno-ruchowe z p. Angeliką Głogowską - Piwowar. Zumba to połączenie ruchów tanecznych i fitness. Jest 
to świetny sposób na zadbanie o swoje zdrowie fizyczne w bardzo łatwy sposób, przynoszący wiele radości, 

- Pracownię Artystyczną z warsztatami malarstwa, rękodzieła i wytworów okazjonalnych z p. Kamilą Klimczak. Warsztaty sprzyjają 
nawiązywaniu i budowaniu nowych relacji, uczą nowych technik rękodzielniczych, przypominają te trochę już zapomniane, ale przede 
wszystkim pozwalają miło i twórczo spędzać wolny czas,

- Scrapbooking z p. Martą Kowalską,

- Ćwiczenia Rehabilitacyjne dla seniorów z p. Pauliną Curyło.

Ponadto dorośli i seniorzy mogą spełniać się wokalnie w Chórze „Gaudium”. Chórzyści śpiewają pod batutą p. Renaty Kamody, przy akom-
paniamencie muzycznym p. Marii Arkusz. Aktualnie trwa nabór chętnych do chóru. Zapraszamy serdecznie do zapisów na próbach, 
które odbywają się w środy i piątki o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy.

Oprócz stałych i cyklicznych zajęć i warsztatów, w GCK-u odbywają się wydarzenia kulturalno - artystyczne. We wrześniu odbyły się 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych Warsztaty Bębniarskie pt.: „Muzyczna Podróż przez Siedem Kontynentów”, prowadzone 
przez Pana Karola Wilkoszewskiego - propagatora perkusyjnej kultury etnicznej.

Pod koniec września planowane jest także spotkanie autorskie z pisarką książek dla młodzieży Panią Martyną Pawłowską – Dymek, któ-
ra już drugi raz w GCK-u promuje swoją (tym razem drugą część) książkę pt.: „Wszyscy mamy źle w głowach”. 

Całość harmonogramu zajęć i naszych ofert jest dostępna w mediach społecznościowych:

Gminne Centrum Kultury w Kłaju | Facebook
www.gcklaj.pl
Instagram: gcklaj

Kamila Klimczak
Instruktor GCK 
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Jak zachęcić młode pokolenie 
do wstąpienia do OSP?

W dniach od 16 do 18 września, na terenie gminy Kłaj odbyły się 

warsztaty dla dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych.

Piątkowe warsztaty odbyły się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szarowie, gdzie młodzi adepci pożarnictwa poznali podstawowe tak-

tyki działań podejmowanych w trakcie pożaru, jak również kilka ważnych 

kwestii związanych z pierwszą pomocą. Tak cenną wiedzę przekazali dru-

howie z Państwowej Straż Pożarnej z Wieliczki.

Sobotnie zajęcia edukacyjne odbyły się natomiast w remizie OSP Kłaj, 

a poprowadzili je instruktorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogo-

wego w Krakowie. Młodzi uczestnicy szkolenia zgłębili wiedzę na temat 

bezpieczeństwa na drodze, słuchając nie tylko ciekawego wykładu, ale 

również rozwiązując zadania interaktywne. W ramach praktyki druhowie 

ćwiczyli na realnym wypadku, który zdarzył się w Powiecie Wielickim, 

gdzie miały za zadanie m.in. zidentyfikować mechanizm zdarzenia, określić 

winnych, wymierzyć karę oraz zastosować takie działania, które pozwolą 

uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Natomiast w ramach tygo-

dnia bezpieczeństwa uczestnicy zajęć musieli oszacować plusy oraz mi-

nusy alternatywnych środków transportu w formie kreatywnych plakatów.

Niedziela była dniem, gdzie młodzi strażacy zgłębiali wiedzę poprzez za-

bawę. Choć początkowo miały się odbyć na Ośrodku Rekreacyjnym „Do-

lina Raby” to ze względu na warunki pogodowe przeniesione zostały 

ponownie pod remizę OSP w Kłaju. Spośród wielu atrakcji dzieci mogły 

korzystać m.in. z: stymulatora dachowania, refleksomierza oraz fanto-

mu podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy. Nie mogło zabraknąć 

również gier sprawnościowych, które przygotowali i poprowadzili druho-

wie z OSP Gdów. Dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, przysmaki z grilla… 

o to wszystko zatroszczyli się organizatorzy, którymi byli: Instytut Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, 

Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Małopolska, Mało-

polska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gmina Kłaj, 

Powiat Wielicki.

W warsztatach dla MDP uczestniczyły grupy z: OSP Kłaj, OSP Szarów, OSP 

Targowisko, OSP Podłęże, OSP Raciborsko, OSP Wola Batorska, OSP Niepo-

łomice-Podgrabie, OSP Grabie, OSP Grajów.

Oliwia Golarz 

Podziękowanie!
Serdecznie dziękujemy Pani Marcjannie 

i Panu Janowi Krawczyk - Restauracja „Savana” w Łężkowicach 
za ufundowanie wyżywienia dla dzieci podczas warsztatów.

Podziękowania należą się również Pani Jadwidze Skoczek – Radnej 
Powiatu Wielickiego za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia.

Dzięki Państwu uczestnicy naszych zajęć syci i pełni energii mogli czerpać 
z warsztatów to, co najcenniejsze – wiedzę. Państwa postawa jest 

dowodem na istnienie ludzi życzliwych i wielkiego serca.

Jeszcze raz, gorąco dziękuję za szczególną wrażliwość, zrozumienie 
i otwartość wobec potrzeb dzieci oraz za wspieranie naszych inicjatyw.

Wierzę, że Wasze starania zostaną docenione i staną się wzorem 
do naśladowania.

Jednocześnie życzę 
satysfakcji i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak 

i prywatnym.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Pilch

Komendant Gminny Straży Pożarnej
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Mieszkańcy Targowiska na Złombolu swoim Lublinem rodem z PRL-u

Czy stary złom, pordzewiały, raczej nierodzinny i bezpieczny oraz bez kilku śrub może jeszcze budzić zachwyt? Czy jazda takim trupem może być 
fajna albo stać się czyimś hobby? Odpowiedź zaskakuje, bo brzmi, że TAK!

Początkiem września, dwóch mieszkańców Targowiska: Pan Piotr Wenta i Piotr Kępka, wraz z dwoma przyjaciółmi z Krakowa i Koźmic Wielkich wzięli udział 
w tegorocznej edycji rajdu charytatywnego Złombol. To rajd, w którym biorą udział samochody konstrukcji komunistycznej. Choć dla niektórych może 
to brzmieć jak abstrakcja, to najważniejszy jest cel, a ten jest piękny! Jego idea polega na zbieraniu pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.

Formuła samego rajdu zakłada, że aby wystartować należy zebrać odpowiednią kwotę od darczyńców, pieniążki w stu procentach trafiają do dzieci. 
Organizator proponuje kilka tras sugerowanych, aczkolwiek cały przebieg zależy tylko od uczestników. Na trasie kierowcy udzielają sobie wsparcia za-
równo mentalnego jak i technicznego, wszystko po to aby w komplecie spotkać się na mecie rajdu. Niezapomniane chwile, niesamowite widoki, a przy 
tym słuszny cel – to po prostu Złombol!

Trudność całego przedsięwzięcia jest tym większa, że meta rajdu, która co roku znajduje się w innym zakątku świata, zwykle jest oddalona minimum tysiąc 
kilometrów od Polski. W tym roku była to przepiękna Albania.

Nasi dzielni panowie o wielkich sercach wystartowali 25-letnim Lublinem, zakupionym na potrzeby rajdu na początku tego roku. Przez pięć miesięcy 
ciężkich przygotowań udało się go doprowadzić do stanu używalności i wziąć udział w wydarzeniu. Co ciekawe! Lublinem rodem z PRL-u udało się prze-
jechać dystans niespełna 3 tysięcy kilometrów bez najmniejszej awarii! Całą trasę panowie pokonali w ciągu siedmiu dni, no bo jak wiadomo, samochody 
z tamtych czasów trzeba oszczędzać, ale dzięki temu zobaczyli masę pięknych Bałkańskich zakątków.

W tegorocznej edycji wystartowało aż 950 załóg z całej Polski i udało się uzbierać ponad 2,7 mln złotych, a to wszystko dla dzieci. Hobby zdecydowanie 
nietypowe, ale szlachetne i warte naśladowania. Może w przyszłym roku chętnych będzie jeszcze więcej.

Oliwia Golarz 
Piotr Wenta 
fot. Piotr Kępka 
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Wakacyjne piknikowanie 
w Łysokaniach

20 sierpnia na placu przy Domu Kultury w Łysokaniach odbył się 
coroczny Piknik Rodzinny. Organizatorzy, tego wydarzenia za-
troszczyli się o to, aby każdy uczestnik imprezy się nie nudził.

Rada Sołecka oraz Sołtys zmobilizowali lokalną społeczność 
do spędzenia tego wyjątkowego popołudnia bardzo aktywnie. 
Podczas licznych konkursów dzieci, młodzież, jak również doro-
śli musieli się wykazać pomysłowością oraz zręcznością. Licznie 
zgromadzona publiczność wiwatowała oraz oklaskiwała wokalne 
oraz taneczne i sprawnościowe umiejętności. Natomiast najzwin-
niejsi nagrodzeni zostali nie tylko gromkimi brawami, ale również 
nagrodami.

Jak to jest już w zwyczaju, dużą dawkę pozytywnych emocji do-
starczyło miasteczko strażackie. Strażacy z OSP Szarów oraz Brzezie 
prezentowali swoje samochody bojowe, sprzęt ratujący życie 
i zdrowie oraz dawali z siebie wszystko, aby zarazić swoją pasją 
pomagania innym najmłodsze pokolenie.

W trakcie sobotniego piknikowania nie mogło zabraknąć również 
dmuchanego wesołego miasteczka, grillowania, waty cukrowej, 
różnorakich kramów i wieczornej potańcówki.

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Oliwia Golarz 

Fot. Paulina Baron 

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują wszystkim Miesz-
kańcom Łysokań za wsparcie finansowe, dzięki czemu impreza mo-
gła się odbyć. 

Sponsorzy Pikniku w Łysokaniach: 

AG Palmas – Andrzej Grzech,
„Jamat” – Mateusz Jastrzębski,
Sklep spożywczo przemysłowy – Paulina Cieśla,
p. Zdzisław Prochwicz,
p. Marek Kucharski,
„ART.-EL” M. i A. Dziża,
Pałac Żeleńskich,
„Kebab 13” – E.A. Jędrzejczyk,
p. Adam Hytroś,
Gastronomia „Frykas” – Zdzisława Buczek,
„Mrówka-Dorbud” – Józef Wcisło, 
P.K.K. Sołtyk,
„MOKA” – M.K. Kumoński, 
F.H.U. MIRO” – Mirosław Stachowicz, 
„Szalone nożyczki” – I. Hytroś, M. Kosińska.
„Pharma”
p. Łukasz Łowiński

Międzynarodowy Dzień 
Kropki w przedszkolu w Grodkowicach

Jak to się zaczęło?

Pewnego dnia nauczyciel o imieniu Terry przeczytał swoim 
uczniom opowieść kanadyjskiego pisarza Petra H. Reynoldsa pt. 
„The Dot” (kropka). Fabuła kilkustronicowego dzieła opowia-
da o małej Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mą-
drej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. "The Dot" 
stała się inspiracją do powołania Międzynarodowego Dnia Krop-
ki obchodzonego dziś już w 196 krajach.

15 września, w naszym przedszkolu już od samego rana panował 
radosny nastrój, a podopieczni włożyli stroje z motywem kropek. 
Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w wielu zabawach, które 
pozwalały wyzwolić kreatywność, poznać swoje mocne strony, 
odkryć własny talent. Były zabawy matematyczne z kropeczka-
mi w „Misiach”, zaś w „Smerfach” i „Tygryskach” zabawy z wykorzy-
staniem maty do kodowania. Nie zabrakło też zabaw muzycznych, 
ruchowych i edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy multimedial-
nej z kropką w głównej roli. Podsumowaniem zajęć we wszystkich 
grupach były prace plastyczne tworzone przy pomocy farb 
i pędzelków, jak również mniej konwencjonalnych przedmiotów: 
wacików, folii bąbelkowej, patyczków i własnych paluszków.  

„Międzynarodowy Dzień Kropki” na dobre znalazł zasłużone 
miejsce w kalendarzu świąt obchodzonych w naszym przedszkolu, 
stając się źródłem wielu radości, pozytywnych emocji i kreatyw-
nych zabaw. Stał się doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie, że 
wszystko co robimy, nawet najdrobniejsza rzecz ma znaczenie. Je-
śli wkładamy w nią serce, każda praca staje się ważna i wartościowa.

Czasem wystarczy zacząć od kropki...

To był wspaniały dzień dla nas wszystkich!

Bożena Kmiecik
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„Jego czysty świat pociągał minie 
ku wnętrzu”

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego oraz Gmina Kłaj zapraszają 
w niedzielę 

16 października b.r. o godz. 18.00 do Pałacu Żeleńskich 
w Grodkowicach 

na wykład pod tytułem:
„Jego czysty świat pociągał minie ku wnętrzu” 

Percepcja muzyki J. S. Bacha w myśli św. Edyty Stein,
który wygłosi dr MAREK SKRUKWA.

Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki  
J. S. Bacha w wykonaniu:

MAREK TOPOROWSKI – klawesyn
MAREK SKRUKWA – viola da gamba

Marek Skrukwa jest zarówno muzykiem - instrumentalistą, jak i naukow-
cem: w krakowskiej Akademii Muzycznej studiował grę na kontrabasie, 
a potem na violi da gamba, natomiast na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II uzyskał doktorat, broniąc pracy pt. „Relacja między słowem 
a muzyką w Pasji według św. Jana J. S. Bacha”. Obecnie wykłada w Akade-
mii Ignatianum oraz Karmelitańskim Instytucie Duchowości „Teresianum”. 
Uczy także gry na kontrabasie w Szkole Muzycznej II stopnia w Bochni.

Marek Toporowski to jeden z ważniejszych polskich klawesyni-
stów i organistów, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, uczył 
się także za granicą. Jest pionierem wykonawstwa muzyki dawnej na hi-
storycznych instrumentach z epoki: przed laty założył i prowadził zespół 
„Concerto Polacco”, który nagrał pierwszą w Polsce płytę z muzyką baro-
ku wykonywaną na dawnych instrumentach („Muzyka polskiego baroku”). 
Ma tytuł profesorski: przez wiele lat prowadził klasę klawesynu w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach a obecnie jest związany z krakowską Akade-
mią Muzyczną gdzie jest kierownikiem Katedry Muzyki Dawnej.

„Brzezie – Mikro Historie z Przeszłości”

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju znalazła się wśród 
beneficjentów ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm 
Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu. Operatorem programu jest Muzeum Historii Pol-
ski w Warszawie.

Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które 
promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób 
zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. na projekt „Brze-

Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie 
czeka na Ciebie

Pragniemy zachęcić wszystkie Panie zamieszkałe w okolicznych miejsco-
wościach, aby przyłączyły się do Koła Gospodyń Wiejskich w Szarowie. 
Gwarantujemy miło spędzony czas w gronie ambitnych, gospodarnych 
Pań. 

Bierzemy udział w ciekawych projektach, wyjazdach, integrujemy się 
z mieszkańcami, jak również organizujemy interesujące warsztaty 
i szkolenia. Nasza działalność ma na celu propagowanie lokalnej kultury 
ludowej oraz polskich tradycji. Nasza praca to również stawianie na rozwój 
przedsiębiorczości kobiet oraz aktywizację środowisk wiejskich. Chcemy 
prężenie rozwijać naszą organizację, dlatego zachęcamy do udziału w na-
szych spotkaniach.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 w Domu Kultury 
w Szarowie. 

Serdecznie zapraszamy, dołącz do Nas! :)

Katarzyna Kasina
Przewodnicząca KGW Szarów

zie - mikro historie z przeszłości” promujący wiedzę o dziejach Brzezia. 
Będzie on składał się z trzech zasadniczych działań. Pierwszym z nich 
będzie spacer historyczny "Od Krzemionek do Pięciolipek" prowadzący 
uczestników przez zabytki, miejsca i legendy związane z bogatą historią tej 
miejscowości. Na potrzeby spaceru zostanie przygotowany folder z histo-
rycznymi opisami odwiedzanych miejsc oraz z mapą. Drugim działaniem 
będzie skierowana do dzieci detektywistyczna gra terenowa nosząca tytuł 
„Tropem arian” przygotowana na podstawie historii Brzezia i wprowa-
dzająca elementy survivalu. Trzeci etap to wystawa "Dawne Brzezie 
w obiektywie mieszkańców", podczas której zostaną zaprezentowane 
zdjęcia z archiwów domowych przedstawiające osoby i zabytki związane 
z miejscowością. Wystawa będzie przez dwa tygodnie prezentowana w po-
mieszczeniach Filii bibliotecznej w Brzeziu. 

Wśród zakładanych celów projektu jest zwiększenie świadomości histo-
rycznej oraz upowszechnienie w różnych grupach wiekowych wiedzy 
o przeszłości Brzezia, nabycie nowych kompetencji z zakresu edukacji hi-
storycznej a także znoszenie barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych.

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

Gminna Biblioteka Publiczna
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2022 rokiem Jubileuszu Wolnych Kłaj

2022 to szczególny rok dla Towarzystwa Sportowego „Wolni” Kłaj, a to za sprawą tego, że w roku tym wypada setna rocznica jego założenia. 

Z tej okazji, 3 września odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe poświęcone obchodom tego wyjątkowego Jubileuszu oraz promocji Gminy Kłaj. 

Podczas spotkania zaprezentowano długoletnią historię Wolnych, przedstawiono stan obecny klubu oraz uhonorowano zasłużonych działaczy, zawod-

ników oraz gości.

W jubileuszu 100-lecia uczestniczyli zasłużeni poprzedni oraz obecni piłkarze, trenerzy i działacze klubowi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: 

Adam Kociołek – Starosta Powiatu Wielickiego, Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj, Ksiądz Kanonik Jan Bierowiec - Proboszcz parafii pw. Św. Józefa Ro-

botnika w Kłaju, Jerzy Nagawiecki – Wiceprezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z Krakowa oraz Podokręgów PN w Wieliczce i Bochni i wielu innych. 

O stuletniej historii klubu zajmująco opowiedział Jerzy Czubak – były prezes klubu, a obecny Prezes Honorowy. W swojej prezentacji zaznaczył m.in. 

znaczenie Towarzystwa Sportowego w dziejach Kłaja. Prezes Honorowy zdecydowanie miał o czym opowiadać, ponieważ Wolni mogą się pochwalić 

ponad setką piłkarzy: od żaków i skrzatów, przez występujących w klasie A seniorów, po oldbojów. 

Wycieczki, coroczne lekcje historii, organizowane eventy, dotacje i ogromne grono ludzi przychylnych klubowi, a już w krótce nowa trybuna… to wszyst-

ko i wiele innych znalazło się w przygotowanej na tę okazje prezentacji. 

Mirosław Korbut – Prezes Klubu „Wolni” otrzymał z rąk wiceprezesa MZPN puchar oraz kasetę z medalem 110-lecia MZPN. Wręczono również hono-

rowe odznaki MZPN, które otrzymali: Mirosław Korbut, Grzegorz Rak, Grzegorz Czachór i Mirosław Kołodziej; Srebrną Odznakę MZPN: Adam Kaleta, 

Lesław Kamusiński i Łukasz Tomczak, a odznaką „Zasłużony Działacz MZPN”: Józef Świegoda i Janusz Płachno. Natomiast Honorowymi Odznakami PZPN 

wyróżniono - Jerzego Czubaka i Mieczysława Włodka, a Brązowymi: Mariusza Buczka oraz Wojciecha Olearczyka.

Oliwia Golarz

Fot. Paweł Bartkowski
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