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Jest to trzeci i ostatni projekt w ramach redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza!

Światowy Dzień Mokradeł w Gminie Kłaj

Co przyniesie 2023?

Mistrzostwa Krakowa w rock’n’rollu akrobatycznym par i formacji

Nie bójmy się reagować na akty wandalizmu!
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Czas rozwoju czy stagnacji? Czy przez minione 12 miesięcy 
udało się zrealizować wszystkie podpunkty z listy planów? 
Czy 2022 obfitował w dotacje? Czy dobra passa do inwesty-
cji z 2021 dalej trwała? Jakie z przedsięwzięć zostały zakoń-
czone, a jakie nadal wymagają kontynuacji? Odpowiedzi na 
takie pytania najlepiej szukać u źródła, którym niewątpliwie 
jest gospodarz gminy. O bilans dokonań w minionym roku  
i o nowe priorytety zapytany został Wójt Gminy Kłaj –  
Zbigniew Strączek. 

Panie Wójcie, czy miniony rok może Pan zakwalifikować do udanych, 
czy był to raczej czas spowolnionego rozwoju? 

– Zdecydowanie 2022 był rokiem bardzo pracowitym. Po wyha-
mowaniu gospodarczym i spadku poziomu życia spowodowanym 
pandemią w końcu wróciliśmy do normalności. W tamtym trudnym 
dla wszystkich czasie pojawiło się mnóstwo problemów. Deprywa-
tyzacja potrzeb stała się powszechna, począwszy od możliwości 
wykonywania pracy, a skończywszy na możliwości zaspokajania 
potrzeb społeczno-kulturalnych. Również prace budowlane realizo-
wane przez wykonawców na terenie gminy pochłonęły wiele więcej 
środków finansowych i czasu niż przewidywano na początku. Temu 
przyczyniły się wysoka inflacja, choroby pracowników, brak mate-
riałów budowalnych w magazynach, opóźnienia w dostawach itp. 
Na szczęście 2022 rok był czasem stabilizacji i wiele z rozpoczętych 
wcześniej prac mogło być kontynuowane, a nawet część nich została 
zakończona. 

– Mam trzy ulubione! Pierwsza z nich to kładka z widokiem na 
stare koryto Raby. 120-meterowa kładka to miejsce, gdzie można 
nacieszyć oko pięknem natury i odnaleźć spokój wśród szumu topoli. 

Co zmieniło się w 2022 
i co przyniesie 2023?

Która z takich inwestycji, cieszy Pana teraz najbardziej? 

Ledwo stała się przejezdna, a już była turystyczną atrakcją naszego 
rejonu. Po załatwieniu tzw. papierkowych formalności, już teraz ofi-
cjalnie możemy pochwalić się otoczoną naturą wizytówką Gminy Kłaj  
i jedną z ciekawszych atrakcji Małopolski. Turystów przyciąga nie tyl-
ko fakt, że jest tam naprawdę pięknie, ale również to, że nie da się 
tam nudzić, ponieważ atrakcją jest również elementem pierwszego  
w naszym powiecie gminnego ośrodka wypoczynkowego „Dolina 
Raby”. To znowuż jest druga z długo wyczekiwanych oraz pracochłon-
nych inwestycji. Przemysłowy teren dawnej żwirowni zastąpiono 

dwoma plażami: piaszczystą oraz trawiastą, przystanią, wypoży-
czalnią kajaków i rowerów wodnych oraz tzw. „małpim gajem”, czyli 
parkiem linowym. Tam również powstały ścieżki rowerowe oraz spa-
cerowe, jak również inna infrastruktura przeznaczona do rodzinne-
go wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji są także dwa 
place zabaw, siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, paleniska 
pod ogniska, przebieralnia z sanitariatami, drewniane wiaty drew-
niane pomosty dla wędkarzy oraz parking. Ośrodek „Dolina Raby” 
to nie tylko rekreacja, ale również obiekt edukacyjny, ponieważ po-
wstał tam park prezentujący różne formy geologiczne i rodzaje skał, 
układ planet, park sensoryczny „ścieżka traw” oraz miasteczko ro-
werowe. A w tym wszystkim najbardziej cieszy mnie widok ogrom-
niej ilości, zadowolonych użytkowników. 

Trzecim z moich spełnionych marzeń, jest to o czym mówiłem od 
dnia, kiedy zostałem wójtem – Gminne Centrum Kultury. Napawam 
się ogromną radością, kiedy każdego dnia ktoś korzysta z oferty tego 
ośrodka kultury. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, miłośnicy zajęć 
artystycznych i fanatycy wysiłku fizycznego… każdy znajdzie tam coś 
dla siebie. 

– Owszem. Ubiegły rok rozpoczął się przekazaniem do użytku 
uczniów Szkoły Podstawowej w Grodkowicach boiska sportowego  
z bezpieczną nawierzchnią. Również przy Szkole Podstawowej w Sza-
rowie powstał obiekt do rekreacji na świeżym powietrzu, ale jest on 
przeznaczony również dla dorosłych. Kiedy dzieci w najlepsze bawią 
się na urządzeniach placu zabaw, w tym czasie dorośli mogą popra-

To jednak niejedyne inwestycje jakie udało się doprowadzić do koń-
ca w roku poprzednim?

Kładka nad Starorzeczem Raby

Boisko szkole w Grodkowicach

Plac zabaw w Szarowie2
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cować nad swoją sprawność fizyczną ćwicząc na siłowni zewnętrz-
nej. Z inwestycji tego typu mogą się również cieszyć Mieszkańcy 
Brzezia, tam bowiem w sąsiedztwie budynku OSP także powstała si-
łownia zewnętrzna. Entuzjaści biegania, jazdy na rolkach, wrotkach, 
deskorolce czy rowerze mogą korzystać z bieżni asfaltowej wokół 
boiska sportowego „Wolnych” Kłaj. W Targowisku tuż przy Miejscu 

Obsługi Rowerzystów lub potocznie przez Mieszkańców nazywanym 
„Orliku” powstała tężnia solankowa, która czynna będzie już na wio-
snę. Uprzedzając pytania, dlaczego na wiosnę… Ponieważ najlepiej 
korzystać jest z tężni w słoneczne, ciepłe, ale i wietrzne dni, kiedy 
solanka paruje najbardziej intensywnie. Obiekt jest ogólnodostępny, 
nieodpłatny oraz dostosowany do potrzeb seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami. 

W 2022 roku, realizowany był również program pozwalający dofi-
nansować zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyj-
nymi i akcesoriami, niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem 
do Internetu dla rodzin popegeerowskich z dziećmi. W ramach tego 
zadania zakupiono 11 laptopów. Pochwalić się należy również za-
kończonym projektem pn. „Eksporterzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski”. Tak jak w nazwa projektu wskazuje w ramach tej in-
westycji wykorzystywana jest energia słoneczna, zbierana przez 39 
instalacji. Takie zamontowane zostały na 33 prywatnych budynkach 
gospodarstw domowych, które zgłoszone zostały do projektu oraz 6 
budynkach użyteczności publiczne. Dzięki projektowi znacznie obni-
żą się rachunki za energię w budynku LKS „Start” Brzezi, Szkół Pod-
stawowych w Kłaju, Szarowie i Targowisku oraz dwóch budynków 
Urzędu Gminy. Wspomniane zadania są to duże przedsięwzięcia, ale 
nie należy zapominać, że nieustannie realizowane są mniejsze, ale 
równie ważne. Zabudowa i wymiana lamp, nawierzchni drogowej, 
zniszczone urządzenia placu zabaw i wymiana na nowe, koszenie 
trawy i wszystko to co Mieszczańscy sygnalizują, że należy napra-
wić. O każdym nawet najmniejszym przedsięwzięciu informujemy na  

oficjalnej stronie urzędu, na profilach Gminy Kłaj w mediach społecz-
nościowych jak również tu - w „Samodzielności”. 

– Mam nadzieję, że nie zapeszę mówiąc na finiszu są dwie duże 
inwestycje, a mianowicie budowa Przedszkola Samorządowego  
w Dąbrowie i remont centrum Kłaja. 880 metrów kw. obiektu po-
wstaje w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszego Domu Kultury i ma 
być z nim połączony krytym przejściem. Aktualnie wykańczane 
są już jego wnętrza, więc pozostaje kwestia wyposażenia i jeszcze  
w tym roku będzie pełniło swoją rolę. Metę prac widać również przy 
przebudowie centrum Kłaja. Wykańczana jest aktualnie letnia scena 
plenerowa, na której mam nadzieję jeszcze w tym roku, będzie grał 
zespół muzyczny bawiąc zebranych w ramach „Pikniku u Wójta”. Bę-
dzie to miejsce gdzie swoje umiejętności będą mogły prezentować 
nasze dzieciaki oraz lokalni artyści.

Na wiosnę, przy boisku sportowym „Wolnych” gotowa powinna 
być już 2-rzędowa, zadaszona trybuna, która pomieści w sumie 260 
kibiców piłki nożnej. Natomiast w Brzeziu powstanie oświetlenie 
płyty boisk LKS „Start”. 

Niewątpliwie, zwłaszcza Mieszkańców Targowiska ucieszy fakt, że 
w trakcie realizacji przez Wody Polskie jest budowa suchego zbior-
nika na potoku Tusznica. Zbiornik, który będzie w stanie zgromadzić 
155 tys. m3 wody, napełniany będzie wyłącznie w sytuacji ryzyka 
powodzi. O konieczności realizacji tego zadania od dawna marzą 
zarówno Mieszkańcy, których domostwa zlokalizowane są tuż przy 
tym niepozornym potoku, jak i samorządowcy. 

Dzięki bardzo wysokiemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, również w Targowisku powstanie głębinowe ujęcie wody 
wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikami wody pitnej, zestawem 
hydroforowym oraz siecią wodociągową – magistralną (około 2 km). 
Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na 
wiosnę, gdy gotowy będzie już projekt, ruszą prace. Jest to bardzo 
potrzebna i niezbędna inwestycja, ponieważ wzrasta zapotrzebo-
wanie na wodę poprzez budowę nowych domów i zakładów pracy. 
Wszyscy wiemy, jak spada ciśnienie wody w upalne dni, a inwestycja 
ta zaspokoi potrzeby całej Gminy. 

Wśród robót ziemnych w trakcie realizacji jest także budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Szarowie i Dąbrowie. Wkrótce ogłoszony zosta-
nie przetarg na wykonanie prac. 

W Łężkowicach, na wiosnę odwiedzający m.in. takie miejsca jak 
cmentarz, kościół, dom kultury, remizę OSP oraz Wodociągi Gminy 
Kłaj, będą mogli pozostawić swoje pojazdy na jednym z dwóch no-
wych parkingów. Inwestycja ta powstanie na parkingu górnym ko-
ścioła, gdzie przewidziano 40 stanowisk, w tym 4 dla osób niepeł-
nosprawnych oraz na wprost plebani kościoła, gdzie powstaną 32 
miejsca postojowe. 

Natomiast z mniejszych, ale równie ważnych, przede wszystkim 
dla bezpieczeństwa najmłodszego pokolenia, w tym roku można 
spodziewać się odnowy, zniszczonego placu zabaw oraz Skate Parku 
w centrum Kłaja. Nowego placu zabawa można się również spodzie-
wać w Targowisku przy Domu Kultury. 

– Ależ skąd! Taki plan mam na emeryturę! Moja głowa to nie-
kończąca się baza pomysłów. Jest już gotowy plan rozbudowy Szko-
ły Podstawowej w Targowisku oraz projekt budowy hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na realizację obu tych zadań 
Gmina Kłaj będzie aplikować o środki zewnętrzne w nowej perspek-
tywie środków UE na lata 2021-2027, co otworzy furtkę do rozpo-
częcia procedury przetargowej. Choć brzmi to jak plan na odległą 
przyszłość, to realnym jest, że postępowanie rozpocznie się już  
w tym roku. Na liście „do realizacji” znajduje się także rozbudowa 

Jakich z przedsięwzięć możemy się spodziewać w najbliższym czasie? 

Czy po zakończeniu tych wszystkich prac zamierza Pan spoczywać 
na laurach? 

Bieżnia w Kłaju

Tężnia solankowa w Targowisku

►
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drogi gminnej w Targowisku umownie nazywanej Centralną. Naj-
większą bolączką tego dość sporego odcinka drogi jest brak chodni-
ka. Tak jak w przypadku rozbudowy szkoły czy budowy hali, sam pro-
jekt nie oznacza od razu budowy. To dopiero pierwszy krok do celu. 

Aplikować o dodatkowe fundusze będę także na przebudowę  
i rozbudowę obiektu dawnej restauracji w Kłaju „Nowa”. Gmina Kłaj 
nabywa prawa do nieruchomości w roku poprzednim, aby stary 
niszczejący budynek zamienić w nowoczesną Gminną Bibliotekę Pu- 
bliczną, archiwum zakładowe oraz pomieszczenia biurowe Urzędu 
Gminy. 

Obecnie trwają prace nad koncepcją budowy domu całodobowej 
opieki osób starszych i niepełnosprawnych z częścią pobytu dzien-
nego. Staramy się takaż o środki na budowę żłobka. Jednak o jego lo-
kalizacji na razie nie chcę mówić, ponieważ trwają jeszcze konsulta- 
cje. Ruszamy z projektowaniem dróg i chodników. Już po wstępnych 
rozeznaniach wiemy, że są to trudne sprawy ze względu na brak zgo-
dy Mieszkańców na poszerzenie dróg, a niestety bez Ich zgody nie 
będzie to możliwe. Niejednokrotnie choć Gmina chce to nie wszyscy  
Mieszkańcy tego chcą. 

– Tak, i to już wkrótce. Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie  
w ramach programu Cyfrowa Gmina. Jest to projekt cyfryzacji Urzę-
du Gminy i zwiększenia cyfrowej odporności na zagrożenia. O po-
trzebie wdrożenia przedsięwzięć, które pozwolą rozwinąć poten-
cjał gminy w zakresie usług publicznych na drodze elektronicznej 
sygnalizowali niejednokrotnie Mieszkańcy. Problem ten szczególnie 
odczuwalny był w dobie pandemii. Pierwszym krokiem, do ułatwie-
nia komunikacji Mieszkańców z Urzędem będzie wdrażana aktualnie 
aplikacja mobilna działająca na urządzeniach przenośnych i służąca 
komunikacji dwukierunkowej. Aplikacja będzie dostarczała miesz-
kańcom informacji w zakresie m.in. aktualności, wydarzeń oraz mo-
gących wystąpić zagrożeń. Zwrotnie natomiast mieszkaniec będzie 
mógł mobilnie przesłać informacje dotyczące powstałego w danej 
chwili problemu, np. zgłosić nieświecącą lampę lub wyciek wody.

Drugim z planowanych rozwiązań jest zmodernizowanie na ofi-
cjalnej stronie internetowej portalu dla mieszkańców. Zostanie on 
ulepszony o funkcję, która pozwoli zainteresowanym stronom po-
znać pełny obraz rozliczeń. Z łatwością będzie można sprawdzić czy 
na koncie pojawiają się jakieś nadpłaty lub zaległości. Mieszkaniec 
po zalogowaniu się będzie miał pełen obraz powstałych zobowiązań 
wobec gminy np. niezapłacony lub nadpłacony podatek, uiszczona 
lub nie opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaletą 
rozbudowanego portalu dla interesanta będzie to, że Mieszkaniec 
mający sprawę do załatwienia w Urzędzie będzie to mógł zrobić  
w dowolnej chwili z domu.

– Każdego roku, w miarę możliwości naprawione są te odcinki 
drogi, które o to „aż się proszą”. 

Na jesień, poprzedniego roku zakończono przebudowę drogi 
powiatowej umownie nazywaną ul. Płachcińskiego na wysokości 
remontowanego centrum Kłaja. Prace polegały na podniesieniu na-
wierzchni jezdni o około 10 cm wraz z wykonaniem najazdów. Ce-
lem tego było poprawa komfortu poruszania się i bezpieczeństwa 
pieszych w obszarze parku, placu zabaw, centrum, ośrodka zdrowia 
i Gminnego Centrum Kultury. Tam również powstało bezpieczne, 
oświetlone przejście dla pieszych. 

Oddana do użytku została nowa droga położona w Targowisku 
będąca łącznikiem ulicy umownie nazywanej Centralną z drogą  

Pozostając w temacie nowoczesności. Czy osoby chcące załatwić 
sprawę w Urzędzie Gminy będą mogły to zrobić, bez konieczności 
wychodzenia z domu?

Czy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udało się dokonać jakich-
kolwiek zmian w celu poprawy infrastruktury drogowej i tym samym 
poprawy bezpieczeństwa?

krajową nr 75 przy węźle autostrady A4. Tam asfalt położony został 
na 960 metrowym odcinku. Wzdłuż budują się nowe zakłady pracy 
dlatego też gmina na wniosek inwestorów wybudowała drogę.

Ogrom pracy w 2022 wykonano w Dąbrowie. Tam przebudowa-
na została droga powiatowa relacji Dąbrowa–Grodkowice na tzw. 
Brzezkiej. W ramach tej inwestycji na odcinku 684 metrów poszerzo-
no jezdnię do 6 metrów. Prócz nowej nawierzchni wykonano nowe 
perony przystankowe, przebudowano skrzyżowania z drogami gmin-
nymi oraz wjazdy do posesji regulując ich wysokość do bram wjaz-
dowych. A co najważniejsze, zwłaszcza dla pieszych, na całej długo-
ści inwestycji powstał chodnik. Zadanie to realizowana było przez  
Powiat Wielicki, przy 10% udział Gminy Kłaj. 

Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, realizowane są rów-
nież drobniejsze prace tj. dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa 
chodników, oznaczenie przejść i ich oświetlenie, poszerzenie jezdni 
oraz budowa kanalizacji deszczowej. 

– Tak, bardzo udany! Blisko 20 milionów złotych udało się pozy-
skać z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych. Ogromne inwestycje to ogromne środki. Do-
finansowane zostały m.in. takie inwestycje jak modernizacja drogi 
gminnej w Kłaja na kwotę ponad 1,5 miliona oraz 2 miliony złotych 
na rozbudowę budynku OSP w Kłaju. Bardzo duże dofinasowanie  
w kwocie ponad 8,4 miliona złotych umożliwiło budowę sieci ka-
nalizacyjnej w, Szarowie i Dąbrowie. Natomiast 8 milionów dotacji 
pozwoliło na budowę głębinowego ujęcia wody w Targowisku. To 
jednak nie wszystko. Gmina otrzymała również inne, drobniejsze do-
finasowania do inwestycji, które wskazałam wcześniej z innych źró-
deł, co łącznie przyniosło przeszło 21 milionów złotych. 

– Naturalnie. W roku poprzednim różnego rodzaju organizacje po-
żytku publicznego, przy wsparciu finansowym Gminy zrealizowały aż 
42 zadania na rzecz Mieszkańców. W tym roku także realizowane będą 
zadania na rzecz upowszechniania kultury i sportu z udziałem finanso-
wym samorządu. Na ten cel przeznaczone zostało 130 tysięcy złotych 
na zadania kulturalne i 170 tysięcy złotych na inicjatywy sportowe. 
Dzięki wsparciu finansowym zrealizowanych zostanie łącznie 44 zada-
nia, w których Mieszkańcy mogą brać udział bezpłatnie. 

Niejednokrotnie, we wcześniejszych wywiadach za wyznacznik tego 
czy rok był udany uznawał Pan fundusze zewnętrzne. Czy 2022 rok 
był udany również pod tym względem? 

Na początku wspomniał Pan o potrzebie zaspokajania społeczno- 
kulturalnych. W czasie pandemii Mieszkańcy odczuli brak możli-
wości spotkania się ze znajomymi podczas festynów czy pikników  
rodzinnych. Czy Gmina podejmuje działa w celu poprawy dostępu do 
wydarzeń sportowo-kulturalnych? 

Street workout w Brzeziu

Dziękuję za rozmowę
Oliwia Golarz 
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Oliwia Golarz 

Magdalena Brociek

INWESTYCJE

Jest to trzeci i ostatni projekt w gminie w ramach redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w czerwcu 2023 r. kończymy realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, 
poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą – etap II” współfinansowanego ze środków UE – Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

Jest to trzeci i ostatni projekt w gminie w ramach Działania: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowanych z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  W marcu 2021 r. zakończono realizację projektów 
„Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” oraz „Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”.

Zgodnie z przyjętymi zmianami uchwały antysmogowej dla Małopolski z dn. 26.09.2022 r. urządzenia niespełniające norm emisji  
i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024 r. Pierwotny termin wy-
miany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych wskazywał na koniec 2022 roku, ale został przesunięty 
do końca kwietnia 2024 roku.

Bez zmian pozostają daty dotyczące eksploatowania urządzeń grzewczych 3 oraz 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 należy wy-
mienić do 31.12.2026 r. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 
2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

W ramach trwającego przedsięwzięcia prowadzony jest nabór na listę rezerwową do 24.02.2023 r. Pozostało jeszcze 10 miejsc w pro-
jekcie, w którym docelowo ma zostać wymienione 201 sztuk starych palenisk węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą. 

Celem zgłoszenia się do projektu należy złożyć Ankieta – deklaracja (do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej: 
www.klaj.pl w zakładce „Dla mieszkańców” -> „Infrastruktura”) w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2023 r. na Dzienniku Podaw-
czym/ Sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.

Ważne:
Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na 

liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach 
domowych oraz wzorem umowy.

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem 
budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich ww. wymagań:
• zarejestrowana jest działalność gospodarcza
• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 284 11 00 wew. 38 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@klaj.pl

Świetlica Domu Kultury w Targowisku 
zyskała nowy sprzęt

Świetlica w Targowisku 
zyskała nowe meble, oświe-
tlenie sceniczne oraz 
zastawę stołową. 
Między innymi w taki 
sprzęt wyposażony 
został tamtejszy Dom 
Kultury. Ponad poło-
wę kosztów zakupu 
elementów wyposa-
żenia pokryto z dotacji pocho-
dzącej z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

W ramach przedmiotowego zadania funkcjonująca świetlica wzbo-
gaciła się o następujący sprzęt: meble do zabudowy, krzesła, stoły,  
firanki, zastawę kuchenną, warniki, zmywarkę, wieszak na ubrania. 

Nowoczesna placówka kulturowa nie mogłaby funkcjonować rów-
nież bez takiego sprzętu jak: głośnik przenośny, oświetlenie sceniczne 
i sterownik oświetlenia, kable do oświetlenia scenicznego, przedłuża-

cze elektryczne, kurtynę sceniczną 
oraz zestaw relingów do kurtyny.

Zakupiony sprzęt pozwoli bu-
dować na nowo kapitał społeczny, 
integrować środowisko artystów, 
aktorów i widzów, ponieważ świe-
tlica wiejska pełni funkcję małego 
centrum kultury. Nowe elementy 

wyposażenia będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsa-
mości i integracji.

Kwota dotacji: 28 935,00 zł
Pozostałą kwotę pokryto

 z budżetu Gminy Kłaj.
Całkowity koszt zadania: 41 335,99 zł

Zadanie realizowano w okresie 
od 22 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 
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Szykuje się remont drogi powiatowej 
w Targowisku

Powiat Wielicki otrzymał promesę na dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg m.in. na remont drogi 2007K w Tar-
gowisku. Wyremontowany zostanie odcinek od wiaduktu autostra-
dy do mostu nad Tusznicą (przy dawnym kiosku). Dzięki rządowym 
środkom w wysokości: 2.834.872 złotych tj. 50% zadania, realizowa-
na będzie inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K  
w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki”. Kolejnym etapem 
będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Całkowity koszt 
inwestycji będzie zanany po rozstrzygnięciu przetargu. Dzięki re-
montowi drogi poprawi się bezpieczeństwo pieszych w tym jakże 
newralgicznym miejscu. 

Podziękowanie 
za pomoc humanitarną 

– 15 października 2022 r. Towarzystwo Sportowe Wolni Kłaj ogłosiło 
zbiórkę darów oraz upominków dla Liceum polskiego nr 24 im Ma-
rii Konopnickiej we Lwowie. W wyniku Waszej ofiarności 3 grudnia, 
udaliśmy się z darami na granicę by przekazać naszym przyjaciołom 
z Ukrainy Wasze wsparcie dla dzieci ze Lwowa oraz dzieci z zaprzyjaź-
nionego Obroszyna. Dzięki Waszej dobroci serca byliśmy wstanie po-
móc naszym cierpiącym braciom z Ukrainy i wesprzeć ich na duchu. 
Pamiętajcie – żaden nawet drobny gest wsparcia nie pozostanie bez 
echa. W sobotę 3 grudnia na granicy przekazaliśmy naszym przyja-
ciołom: pani Wioli i Jurze ILCZUK dary z naszej Gminy, które trafiły do 
Liceum polskiego we Lwowie i mieszkańców Obroszyna, gdzie zosta-
ły rozdysponowane w formie upominków Mikołajkowych. 

W atmosferze wielkiego wzruszenia państwo Wiola i Jura ILCZUK 
podziękowali w imieniu swoim, uczniów i grona nauczycielskiego 

Remont powiatówki Targowisko
Oliwia Golarz 

INFORMACJE

oraz mieszkańców Obroszyna za pomoc humanitarną. Jednocześnie 
za naszym pośrednictwem proszą o przekazanie szczerych podzięko-
wań za 5. akcję humanitarną i życzą Mieszkańcom Gminy Kłaj zdro-
wych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

My w swoim imieniu również pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy wsparli naszą akcję: a w szczególności rodzicom i uczniom 
Szkoły Podstawowej w Kłaju, pani Dyrektor Joannie Świegoda, przed-
szkolakom i ich rodzicom z Przedszkola w Dąbrowie i pani Dyrektor 
Jadwidze Kluz, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej w Grodko-
wicach i pani Dyrektor Iwonie Marzec, panu Dyrektorowi GZEAS-u 
Kazimierzowi Sroka oraz Chórowi Gaudium, naszym kibicom i miesz-
kańcom wszystkich sołectw naszej Gminy. 

– Serdecznie Dziękujemy i z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nadchodzącego Nowego Roku przekazujemy życzenia nieustannej 
Bożej życzliwości wszystkim naszym sympatykom i mieszkańcom 
Gminy Kłaj. 

Zarząd i Rada Klubu 
TS Wolni Kłaj

Drodzy Mieszkańcy Gminy, 
kibice, zawodnicy i sympatycy TS Wolni Kłaj. 

5. akcja humanitarna

Mikołaj w Liceum we Lwowie 2022 r.6
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Nie bójmy się reagować
na akty wandalizmu!

Rozbite szyby przystanków, pomalowane lub wyrwane znaki, znisz-
czone śmietniki, wulgarne graffiti i te rozbite butelki w miejscach pu-
blicznych… Nie jest to opis wstępu do filmowego koszmaru, a rzeczy-
wistości. Niestety są to realia dotyczące również naszej gminy. 

W ostatnim czasie takie sytuacje się nasiliły. Nocne imprezy  
w budynku kłajowskiego dworca PKP, niedorosłe zabawy dorosłych 
na placach zabaw i „konkurs na najbrzydszy rysunek na budynkach 
użyteczności publicznej”! Są to wybryki, na które musimy reago-
wać. Należy przede wszystkim pamiętać, że nie każdy napis czy też 
namalowany symbol to „jedynie” zniszczenie mienia. Bardzo często 
możemy mieć do czynienia z dużo poważniejszym przestępstwem 
wynikającym z „mowy nienawiści”. Nasza obojętność i bierność  
w reagowaniu oznacza przyzwolenie na takie zachowania. 

Dbajmy o nasze otoczenie i nie pozwólmy na rozprzestrzenienie się 
tego typu czynów. Wyłącznie wspólną troską możemy pozostawić na-
szą przestrzeń estetyczną i czystą. 

Straty, jakie inni wyrządzają pokrywane są z budżetu gminy. Nieste-
ty są to zwykle bardzo wysokie koszty, a środki te mógłby być wydat-
kowe na inne potrzeby Mieszkańców. 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych 
w kościele w Brzeziu

Już po raz kolejny w kościele parafialnym w Brzeziu, można po-
dziwiać szopki wykonane przez uczniów (wraz z rodzinami) szkół 
podstawowych w Brzeziu, Grodkowicach, Suchorabie, Szczytnikach  

Krystyna Kluska

i Jaroszówce. Są to prace wykonane na konkurs zorganizowany  
przez księdza Jana Jakubca. W konkursie corocznie uczestniczy kil-
kadziesiąt rodzin, które najchętniej z naturalnych materiałów wyko-
nują bożonarodzeniowe cudeńka. Oprócz nagród przyznanych przez 
jury, przyznawana jest także „nagroda publiczności”. Odwiedzają-
cy wystawę, chętnie oddają głosy na szopkę, która im najbardziej  
się podoba.

Nie bójmy się zareagować, a Mieszkańcom, którzy interweniują 
będąc świadkiem niedopuszczalnych zachować serdecznie dziękuje-
my! Jest to postawa godna naśladowania.

Wystarczy zadzwonić na nr 112
lub skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
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16 stycznia 2023 roku 
zmarł Prezes 

LKS Zryw Szarów 
Adam Kowal

Śp. Adam Kowal był Prezesem Zrywu 
Szarów przez ostatnie lata oraz pełnił tę 
funkcję w latach 1991-1999, 2003-2005.

„Adam Kowal – Za jego kadencji mia-
ło miejsce szereg ważnych modernizacji  
w klubie Zryw Szarów. Wykonano między 
innymi nową płytę boiska, doprowadzo-
no światło, wodę, telefon, oraz wykona-
no oświetlenie boiska. Przy pomocy ów-
czesnego Wójta Gminy Kłaj Pana Adama  

Śp. Prezes Adam Kowal Kociołka wykonano dodatkowo nowe ogrodzenie z pustaków oraz 
wybudowano pomieszczenia na kasę. Dużą aktywnością wyróżniał 
się w tamtym okresie Zarząd i sympatycy klubu. W minionym 60-let-
nim okresie za aktywną pracę zostało odznaczonych 66-ciu działa-
czy i zawodników odznakami LZS od brązowej do zasłużonego dzia-
łacza, srebrnymi odznakami KOZPN oraz zasłużonego działacza OZPN  
w Tarnowie” – Dzieje Szarowa

Prezes Adam był zawsze życzliwy, pomocny i zawsze oddany  
swojemu ukochanemu Zrywowi! Marzyło mu się, aby jego Zryw 
awansował do Klasy Okręgowej i to się udało! To właśnie za jego 
kadencji drużyna z Szarowa awansowała historycznie w minionym 
sezonie do „Okręgówki”. 

 Cześć Jego Pamięci!

Wspólnie odnajdźmy bohaterów 1863 roku

Koło Historyczne „Zadora”, chcąc uczcić pamięć o tych, którzy 
walczyli o wolność w okresie zaborów, podjęło próbę zebrania in-
formacji o osiedlonych po powstaniu na terenie naszej gminy. Chce-
my, by ich nazwiska nie poszły w zapomnienie. Nasze działanie jest 
także częścią ogólnopolskiej akcji polegającej na odszukaniu grobów 
powstańców (też tych indywidualnych) i stworzeniu bazy danych  
o bohaterach. Prosimy więc o kontakt rodziny, których przodkami 
byli właśnie powstańcy. Interesuje nas każda informacja (nawet wtedy, 
gdy groby już zniknęły pod upływem czasu). 

Informacje wysłuchamy i zapiszemy 
w każdej z Bibliotek Publicznych 

na terenie naszej gminy 

(koordynatorem jest Biblioteka Publiczna w Kłaju tel. 12 284 14 43). 

Można też do nas napisać na Facebooku
(profil Regionalnego Koła Historycznego Zadora) 
albo e-maila na adres: redakcja@grodkowice.pl. 

Za każdą wiadomość będziemy bardzo wdzięczni.
Prosimy wszystkich o pomoc w uczczeniu pamięci bohaterów.

W tym roku mija 160. rocznica Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowy, 
którego działania nie odbywały się bezpośrednio na naszym terenie. Najbliższe, bar-
dzo krwawe walki, odbywały się tuż za Wisłą, w okolicy Igołomii, Wawrzeńczyc. Na 
stronę Galicji uciekali, przez Wisłę, ranni powstańcy. Pomagał im kto mógł i miał 
takie możliwości – na przykład Siostry Staniąteckie. Pomocą były opatrunki, lecze-
nie, posiłki, nowy dom. Wielu powstańców biorąc udział w zrywie przeciw zaborcy 
straciło wszystko. Walczącym konfiskowano majątki (nawet te niewielkie), często 
dodatkowo zsyłano ich na Sybir. Niektórzy, chcąc uniknąć represji, schronili się także 
w naszych stronach – w Galicji.

Regionalne
 Koło Historyczne „Zadora” 
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Nowa Książka Regionalnego 
Koła Historycznego „Zadora”

Członkowie Regio-
nalnego Koła Historycz-
nego „Zadora” zadbali  
o to, by przeszłość nie 
odeszła w zapomnie-
nie, ale była świadomym 
aspektem naszego 
dziedzictwa. Przedsta-
wiamy Państwu czwar- 
ty tom rocznika „Wę-
drówki dalekie i bliskie. 
Panorama kulturowa 
Gminy Kłaj”, który za-
wiera artykuły związa-
ne z historią i kulturą 
naszego regionu. 

Z książki dowiemy się 
co wiąże Gminę Kłaj  
z potężnym „zimnowo-
jennym” system łącz- 
ności telefonicznej RO-

Regionalne Koło Historyczne „Zadora” 

Aby na dziecięcych buźkach 
pojawił się uśmiech

W pierwszej połowie grudnia Gmina Kłaj we współpracy z Przed-
szkolem i Szkoła Podstawową w Szarowie zorganizowali akcję chary-
tatywną pn. „Uśmiech na gwiazdkę w Prokocimiu”. Inicjatywa szybko 
zyskała na popularności i do akcji przyłączyło się również Przedszko-
le w Targowisku. Zebrane dary przekazane zostały do Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu i w święta trafią 
do dzieci z oddziału onkologii i hepatologii. Wspólnymi siłami udało 
się zebrać mnóstwo pampersów, chusteczek nawilżanych, soczków, 
musów, książeczek, kolorowanek, przyborów plastycznych, gier oraz 
słodkości. Wśród darów znalazło się również wiele kartek z płynący-
mi z serca życzeniami świątecznymi, których autorami były zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Tu szczególne podziękowania należą się uczniom 
klasy 4b z Kłaja. 

Karolina Maślana
Oliwia Golarz 

Gorąco dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kłaj, którzy włą-
czyli się do tej szczególnej akcji. Mamy nadzieję, że ten świąteczny dar 
serca umili pobyt w szpitalu chorym dzieciom. 

KADA, przebiegającym od Moskwy przez Przemyśl, Kraków i Pragę 
aż do Berlina. Zobaczymy, jakie tajemnice skrywają „zatopione”  
w ziemi obiekty znajdujące się przy drodze krajowej nr 4? Rozwikła-
my też kilka zagadek etnograficznych. Z artykułu o gwarze Szarowa 
i okolic zaczerpniemy informacje czym lub kim były sałyga, babizna, 
ciumrok, kto mógł źwajdać lub pyrtać. W rozdziale o „Przeżytkach” 
odnajdziemy wiadomości o działalności Jana Świętka – etnografa 
pochodzącego z Targowiska, który w swoich pracach zawarł m.in. 
podania. przysłowia i opowiastki dotyczące wierzeń i zwyczajów 
znanych w końcu XIX wieku w każdej wiejskiej chałupie z terenu 
Nadrabia. Czwarty rocznik „Wędrówek” przybliży nam także dzia-
łalność szkoły w Brzeziu począwszy od czasu II wojny światowej do 
lat 60-tych XX wieku. Odnajdziemy tu również informacje na temat 
bitwy, która w listopadzie 1914 roku rozegrała się pod Grodkowica-
mi pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. Na koniec  

Spotkanie Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”
Zapraszamy na spotkanie Regionalnego Koła Historycznego „Za- 

dora”, które odbędzie się 24 lutego o godz. 17.30 w bibliotece w Kła-
ju. Prelekcję pod tytułem „Nie była polską Matą Hari, ale... O agent-
ce Gestapo z Szarowa” wygłosi Pan Wojciech Wójcik, mieszkaniec 
Staniątek, badacz lokalnej historii, autor wielu artykułów prasowych 
oraz strony internetowej „W Staniątkach i okolicy”.

można przeczytać artykuł zatytułowany „Zagadka Wenedów”,  
w którym autor snuje przypuszczenia na temat dawnych ludów  
zamieszkujących przed dwoma tysiącami lat nasze tereny. 

Książka powstała w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie. 
Panorama kulturowa Gminy Kłaj” dofinansowanego ze środków 
Gminy Kłaj.

– ◊—

Zapraszamy! 

9



SAMODZIELNOŚĆ  Styczeń–Luty 2023

KULTURA

„Razem weselej – bezpieczne ferie 
w Łężkowicach”

Pierwszy oraz drugi dzień bezpiecznych ferii 
Czas szybko mija… I już jesteśmy po balu karnawałowym. Ale 

wcześniej, w środę 1 lutego, uczestnicy feryjnych zabaw spotkali 
się na warsztatach artystycznych, które przeprowadziła p. Kamila 
Klimczak. Podczas zajęć dzieci przygotowały mufinkę – babeczkę dla 
ptaków. Użyły do tego roztopionego smalcu oraz ziaren słonecznika, 
siemienia lnianego i prosa. Ptasie smakołyki umieściły w silikono-
wych babeczkach. Drugą część spotkania poświęcono na wykona-
nie z samoutwardzalnej gliny postaci ptaszka. Następnie rzeźbiarze 
ozdobili wykonaną rzeźbę farbami oraz piórkami. Nie obyło się oczy-
wiście bez zabaw ruchowych z użyciem chusty animacyjnej i innych 
przyborów. Na koniec dzieci wraz z rodzicami udekorowały salę na 
czekający ich bal karnawałowy. 2 lutego o godz. 18:00 rozpoczęła się 
zabawa. Uczestnicy przygotowali na tę okazję piękne, kolorowe stro-
je. Wszyscy świetnie bawili się w takt płynącej muzyki, a zabawą kie-
rowała niezawodna pani Kamila. Dziewczynki i chłopcy brali udział  
w licznych konkursach z nagrodami. Wybraliśmy także Królową i Króla 
Balu. Wśród młodszych dzieci Królową została Milenka, a Królem Pa-
tryk, wśród dzieci starszych Królową Balu została Ania, Królem Mi-
kołaj. Jak przystało na prawdziwy bal uczestnicy zostali obdarowani 
smakołykami. W bufecie można było poczęstować się m.in. watą cu-
krową, popcornem (dziękujemy Państwu Domagałom!), galaretka-
mi z bitą śmietaną, ciasteczkami, soczkami i owocami. Zabawa była 
przednia i trudno było się rozstać. Ale większość dzieci zapowiedzia-
ła swój udział w następnych zajęciach. A więc do zobaczenia!

Trzeci dzień zajęć
W piątek, 3 lutego od-

było się trzecie spotkanie 
z cyklu „Razem weselej – 
bezpieczne ferie w Łężko-
wicach”. Podczas pierw-
szej części zajęć dzieciaki 
mogły sprawdzić swoje 
możliwości podczas olim-
piady sportowej i zabaw 
ruchowych. Skok przez 
płotki, slalom, chodze-
nie na szczudłach, fikołki 
czy skakanie na skakance 
nie przeszkodziły naszym 

uczestnikom w pokonaniu trudnego toru przeszkód. Natomiast za-
bawy ruchowe takie jak „Murarz” czy „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga 
patrzy” pozwoliły na rozładowanie energii. W drugiej części zajęć 
dziewczęta i chłopcy mogli zagrać w kultowe planszówki, takie jak 
„Chińczyk”, „Warcaby”, „Grzybobranie”. Nie zabrakło także kącika 
plastycznego, w którym można było kolorować na wielkim formacie 
lub stworzyć przestrzenną budowlę. Dziękujemy Panu Wojciechowi 
Wilkowi i Maciejowi Włodarczykowi za poprowadzenie zajęć.

Ostatnie zajęcia w ramach 
W sobotę, 4 lutego obyły się ostatnie zajęciaw Łężkowicach! Na 

zakończenie ferii dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega pra-
ca strażaka i jakim sprzętem dysponują druhowie podczas akcji. Na 
początku spotkania uczestnicy wzięli udział w prezentacji umundu-
rowania strażackiego. Zobaczyli jak wygląda mundur bojowy oraz 
jakie są podstawowe akcesoria strażackie np. sprzęt ochrony dróg 
oddechowych. Oczywiście każdy mógł przymierzyć tyle elementów 
stroju, ile dał radę udźwignąć. Następna część spotkania odbyła się 
w remizie, gdzie dzieci zobaczyły wyposażenie naszej jednostki stra-
ży pożarnej. Odbył się m. in. pokaz działania systemu alarmowania  
i na chwilę zawyła syrena strażacka! Dzieci z zainteresowaniem obej-
rzały wóz strażacki, a w nim agregaty do oddymiania, deskę do prze-
noszenia rannych, aparaty tlenowe, węże strażackie i wiele innych 
specjalistycznych przedmiotów. Ponadto uczestnicy spotkania mogli 
spróbować swoich sił podczas turnieju sprawnościowego, którego 
celem było jak najszybsze ubranie się w strój strażacki. Emocje były 
ogromne, a walka niezwykle wyrównana!

Na sam koniec dzieci obejrzały wyposażenie torby ratowniczej 
oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Poznały także odpowie-
dzi na nurtujące je pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy. 

Lucyna Dudziak

Paulina Włodarczyk

Lucyna Dudziak

To było bardzo potrzebne i pouczające 
spotkanie! Dziękujemy Strażakom z OSP 
Łężkowice za zorganizowanie tych zajęć.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Kłaj, OSP i Rada Sołecka  
w Łężkowicach, serdecznie dziękują Ro-
dzicom dzieci za wszelką pomoc: w przy-
gotowaniu smakołyków, oraz w pracach 
porządkowych i organizacyjnych.

Zadanie współfinansowane
 ze środków Gminy Kłaj.
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Światowy Dzień Mokradeł w Gminie Kłaj

Dzień 2 lutego został ustanowiony Międzynarodowym Dniem 
Ochrony Mokradeł. Data upamiętnia podpisanie Konwencji Ramsar-
skiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku.

Chociaż pogoda nie sprzyjała spacerom, bo zacinał deszcz ze śnie-
giem, to jednak postanowiliśmy z koleżankami i kolegami z UTW Kłaj, 

Lidia Laskowska
Aleksandra Kociołek

uczcić ten dzień spacerem z kijkami na nasze Szarowskie mokradła tj. 
„Wielkie Błoto”.

Teren ten leży w obszarze Puszczy Niepołomickiej. Dawniej wy-
dobywano tutaj torf, który był wykorzystywany do produkcji farb,  
i ogrzewania domów. Obecnie obszar objęty jest ochroną „Natura 
2000”.

Spacerując mogliśmy zobaczyć ciek wodny „Długa woda”, przy 
którym widoczne były powalone drzewa (niektóre miały ponad metr 
średnicy), gdyż bobry budują tam swoje żeremia. Przy dobrej pogo-
dzie możemy spotkać różne gatunki ptaków, ślady dzików i innych dzi-
kich zwierząt, a w okresie letnim różne gatunki roślin i kwiatów, które 
mienią się pięknymi kolorami.

Na terenie mokradeł znajduje się Staw „Gradobić”, nad którym  
w okresie letnim odbywają się zawody wędkarskie. Jest to piękne i dzi-
kie miejsce, które urzeka nas za każdym razem swoją przyrodą. Odwie-
dzajmy takie miejsca, bo jest ich niewiele, a my mamy to szczęście, że  
w swojej okolicy mamy nie tylko Puszczę Niepołomicką, ale też mokra-
dła, dorzecze Raby i dzięki temu czyste powietrze.

Święto 
Trzech Króli w Targowisku

Czas Świąt Bożego 
Narodzenia to okres,  
w którym chętnie od-
wołujemy się do trady-
cji, przywołujemy daw-
ne zwyczaje. Do najczę-
ściej przypominanych 
należą: przygotowanie 
szopki i orszak Trzech 
Króli.

Od kilku lat w Kaplicy 
w Targowisku urządza-
na jest piękna szopka 
corocznie wzbogaca-
na o nowe elementy.  
W tym roku przybył 
okazały wielbłąd. Figur-
ki w szopce mają swoją 
symbolikę. Pojawienie 
się wielbłądów w szopce wiązało się z przybyciem Mędrców ze Wscho-
du. Prezentują one pokorę, wytrwałość i powściągliwość. Szopkę i pięk-
ną choinkę przygotowały: Bożena Bieda, Zofia Łach z mężem i Anna Ma-
rzec, również na co dzień opiekujący się Kaplicą.

Od wielu lat w Kaplicy kultywuje się również tradycję pochodu 
Trzech Króli z gwiazdą. Zbieramy się na mszy świętej, podczas której 
wchodzą Trzej Królowie ze śpiewem kolędy „Mędrcy świata” i w szop- 
ce składają ofiary. W tym dniu kaplica bywa szczelnie wypełniona,  
a kolędy brzmią wyjątkowo donośnie. Po nabożeństwie formuje się 
orszak i ze śpiewem odprowadza Trzech Króli do WDK. Tam zwykle 
odbywały się Jasełka (w roku 2022 odbyły się nieco wcześniej).

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wznowiliśmy 
obrzęd, szkoda, żeby uległ zapomnieniu. Odświeżono królewskie 
szaty, przypominające tradycyjne stroje, w których przed laty od 
domu do domu chodzili kolędnicy. Z tych lat pozostała jeszcze gwiaz-
da, pięknie i starannie wykonana przez Zbigniewa Świętka. Tym ra-
zem z gwiazdą szedł Stanisław Słodki. W postacie Trzech Króli wcielili 
się Zdzisław Perdek, Mieczysław Chwastek i Stanisław Pobożniak. 
Nad organizacją czuwało Sołectwo i Klub Seniora.

W orszaku szło dużo dzieci w koronach. Podoba im się uroczysty na-
strój, kolorowe stroje, śpiew kolęd. Nie dajmy upaść tej pięknej tradycji, 
która również ma wielką wymowę religijną. Wielowiekowe obyczaje 
niech zostaną z nami i następnymi pokoleniami.

Kiermasz Świąteczny w Targowisku
W chłodne i śnieżne, grudniowe popołudnie, mieszkańcy Targowi-

ska mogli już po raz drugi spotkać się w bożonarodzeniowej atmos-
ferze na Kiermaszu Świątecznym, zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Targowisko, Radę Sołecką i Szkołę Podstawową  
w Targowisku, przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj. Dzieci z klasy 
II i III pod kierownictwem swoich wychowawczyń zaprezentowa-
ły przepiękne Jasełka. Uczniowie pozostałych klas wspierani przez 
swoich rodziców przygotowali smakołyki sprzedawane na kierma-
szu, których nie mogło zabraknąć na wigilijnych stołach, jak również 
wyroby rękodzielnicze wprowadzające w domach niepowtarzalny, 
świąteczny nastrój. Najmłodsi mogli ogrzać się przy ognisku i kosz-
tować pysznej gorącej czekolady z bitą śmietaną. Dorośli natomiast 
częstowali się zimową herbatą z imbirem, pomarańczą, miodem  
i goździkami. Mieszkańcy próbowali również wigilijnych pierogów  
z kapustą i grzybami oraz oscypków z żurawiną. Gościem specjalnym 
kiermaszu był pan z długa, białą brodą, w czerwonym stroju i wor-
kiem pełnym smakołyków. Święty Mikołaj – bo to o nim mowa – czę-
stował cukierkami wszystkie dzieci, te grzeczne i te odrobinę mniej 
również.

Przy dźwiękach kolęd i świątecznych piosenek, ostatnich przed-
świątecznych zakupów mogli dokonać ci, którzy nie zdążyli dotąd na-
być bożonarodzeniowych ozdób oraz prezentów dla swoich bliskich.

Mimo zimnego grudniowego popołudnia nie zabrakło chęt-
nych do wspólnego kolędowania i międzypokoleniowej integracji  
mieszkańców. Urszula Nazaruk Anna Wójtowicz
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„Zaśpiewajmy Jezusowi” Jasełka 
w wykonaniu klas I-III 

Szkoły Podstawowej w Targowisku

Jasełka

Boże Narodzenie to najpiękniejszy i najbardziej oczekiwany okres 
w roku. To czas miłości i radości, śpiewania kolęd i dzielenia się 
opłatkiem. W ten świąteczny czas wprowadzili nas uczniowie klasy II 
i III, którzy pod czujnym okiem p. Barbary Bartoś i p. Katarzyny Pilch 

Katarzyna Pilch

przygotowali tegoroczne Jasełka. Uroczystość odbyła się 17 grudnia 
2022 roku w WDK w Targowisku. Świąteczna dekoracja wprowadza-
ła widzów w refleksyjny nastrój. Mali aktorzy zaprezentowali wiele 
talentów. Były piękne tańce, wesołe kolędy i pastorałki oraz wzru-
szająca gra aktorska. Na koniec Pani Dyrektor – Patrycja Winzer po-
dziękowała młodym artystom oraz ich opiekunom za przygotowa-
nie inscenizacji oraz złożyła świąteczne życzenia licznie przybyłym 
na uroczystość gościom. Ten magiczny wieczór na długo zapadnie 
wszystkim w pamięci.

XVI Gminne Jasełka „Książę Pokoju”
Okres Bożego Narodzenia to czas radości związanej z narodzinami 

Jezusa. Tajemnicę przyjścia na świat Syna Bożego przeżywamy, m.in. 
przygotowując i wystawiając spektakle jasełkowe.

16 grudnia br. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyły 
się XVI Gminne Jasełka pt. „Książę Pokoju”, gromadząc zaproszonych 
gości, rodziny aktorów oraz społeczność lokalną. Tytuł tegoroczne-
go przedstawienia jest odpowiedzią na toczące się wojny na świecie  
i wołanie o pokój do Bożej Dzieciny. Opowieść o narodzinach Księ-
cia Pokoju w poszczególnych aktach snuli narratorzy wcielający się  
w postać Gołębia i św. Franciszka.

W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy drugiej i trzeciej Szkoły 
Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Kłaju. Podczas wielu prób 
dzieci doskonaliły swą dykcję, śpiew, ruch sceniczny i grę aktorską. 
Mali aktorzy w profesjonalny sposób przedstawili wiarę i posłuszeń-
stwo Maryi, sprawiedliwość Józefa, pokłon pasterzy i Mędrców oraz 
pychę, egoizm, chciwość króla Heroda oraz jego uległość wobec szata-
na. Osią scenariusza i jego myślą przewodnią było zestawienie dwóch 
przeciwstawnych postaci: Heroda i Jezusa. Jezus – Książę Pokoju, 
Nowonarodzony król Żydowski, przynosi pokój, miłość, pojednanie, 

Anna Margielewska
 Justyna Wolska 

uwolnienie z grzechów, w przeciwieństwie do Heroda, który jest 
okrutnym, żądnym władzy monarchą. Herod pełen lęku o swoją wła-
dzę uległ szatańskim podszeptom i ludzkiej słabości.

Całość przedstawienia przeplatana była pięknymi piosenkami 
i pastorałkami korelującymi z treścią jasełek oraz ich przesłaniem. 
Wielowymiarowy scenariusz, gra aktorska, piękny śpiew, oprawa 
muzyczna, bogata sceneria oraz stroje występujących wywarły na 
publiczności duże wrażenie, sprzyjając przedświątecznej refleksji  
o istocie i tajemnicy Bożego Narodzenia.

Po występie publiczność została zaproszona przez Proboszcza  
Parafii do wspólnego kolędowania  przy akompaniamencie akorde-
onu. Z rozbrzmiewającymi w sercach kolędami i życzeniami płynący-
mi z ust Wójta Gminy Kłaj oraz Dyrekcji Szkoły wkroczyliśmy w ma-
giczny czas oczekiwania na Narodzenie Księcia Pokoju.

Jasełka zostały ponownie zagrane dla społeczności szkolnej  
w dniu 19 grudnia.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych uczniów za pomoc  
w przygotowaniu uroczystości oraz Panu Tomaszowi Jasińskiemu 
za nieodpłatną usługę transportową.
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Karolina Kukiełka

Jasełka w Szkole Podstawowej w Brzeziu
22 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzeziu odbyły się Jasełka. Pani 

Krystyna Wyporek wybrała tym razem klasę drugą, którą przygotowa- 
ła do występu. Przedstawienie zostało zagrane w zabawny i nowocze-
sny sposób, ale nie zabrakło również kolęd i pastorałek zaśpiewanych 
wspólnie lub samodzielnie przez dziewczynki z drugiej klasy. Szybko 
okazało się, że na scenie wystąpiły prawdziwe aktorskie talenty. Na 
koniec tradycyjnie Samorząd Uczniowski oraz Pani Dyrektor złożyli 
wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom świąteczne życzenia. Po 
przedstawieniu każda klasa udała się na wigilię z wychowawcą. 

Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie Wyporek za przygotowanie 
dzieci oraz rodzicom za pomoc w organizacji wigilii.

Anna Kokoszka

Radosne oczekiwanie w SP Grodkowice 

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpi-
sane jest w polską tradycję. W naszej szkole tegoroczne przedstawie-
nie było wyjątkowe, ponieważ odbyło się pierwszy raz po pandemii  
i pierwszy raz w nowej sali gimnastycznej. Przygotowane zostało przez 
dzieci z przedszkola oraz uczniów klas od pierwszej do ósmej, a nad 
całością czuwała pani Edyta Rajska. Wieczór uświetniły muzyczne wy-
stępy uczniów: na skrzypcach zagrała Martynka Kutek z kl. VIII, a na 
trąbce Krzysztof Pitala z kl.V. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Łukasz 
Jedynak, który akompaniował naszym kolędnikom na gitarze. Nastrój 
wyjątkowości i magii dopełniły mieniące się światełka i piękna deko-
racja. Atmosfera była niezwykle podniosła i poruszająca, a występy 
spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Szczególnie wzruszająca 
była „Kolęda dla nieobecnych” i piękna choreografia zaprezentowana 
przez dziewczynki z kl. VII i VIII oraz kolęda „Lulajże Jezuniu”, przygo-
towana przez klasę V w języku migowym. Występy dzieci były prze-
platane krótkimi rozważaniami ks. Piotra Grzesika proboszcza parafii 
Brzezie, który zwracał uwagę na istotę Świąt Bożego Narodzenia. 

Po części artystycznej pani dyrektor Iwona Marzec zaprosiła wszyst-
kich zgromadzonych na sali gimnastycznej gości do wzięcia udziału  
w kiermaszu świątecznym przygotowanym przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Rady 
Rodziców z domowymi wypiekami, chlebem ze smalczykiem i ogór-
kiem kiszonym oraz kawa i herbata. 

Jest nam niezwykle miło, że w tym świątecznym wydarzeniu  
uczestniczyła cała społeczność szkoły a także zaproszeni goście: pani 
Lucyna Dudziak Radna Gminy Kłaj, pani Kazimiera Olchawska sołtys 
Grodkowic oraz pan Grzegorz Matura sołtys Łężkowic.

Na koniec pani dyrektor Iwona Marzec wszystkim zgromadzonym 
złożyła życzenia wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych  
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadcho-
dzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej.

Wspólne dekorowanie
świątecznego drzewka

Srebrne, popielate i białe, małe i duże, błyszczące i matowe,  
niektóre własnoręcznie wykonane, ale wszystkie cudne – ozdoby 
choinkowe! Takie właśnie piękne dekoracje przystroiły niewielką, 
żywą choineczkę przed budynkiem Urzędu Gminy w Kłaju. 

18 grudnia, Mieszkańcy Gminy podtrzymali piękną tradycję 
wspólnego ubierania choinki. Mimo, że mróz nie miał litości, to do 
ubierania świątecznego drzewka chętnych nie brakowało, zwłaszcza 
wśród dzieci. 

Organizatorem „wspólnego ubierania choinki” był Wójt Gminy 
Kłaj, który w radosnej atmosferze przywitał wszystkich zebranych 
składając pełne ciepła życzenia świąteczne. 

Podczas tego wydarzenia nie zabrakło ulubieńca wszystkich dzie-
ci, Pana w czerwonym stroju i workiem pełnym słodkości – Świętego 
Mikołaja. Mężczyzna z długą, białą brodą spacerował i sprawdzał 
czy tego roku dzieci były grzeczne, a te rozpieszczał cukierkami. Do 
wspólnego kolędowania zachęcił natomiast Proboszcz Parafii w Kła-
ju – Ksiądz Kanonik Jan Bierowiec 

Gdy chłód dawał się już we znaki rozgrzać się można było smacz-
nym bigosem przygotowanym przez Pana Jacka Gądka – firma „Ga-
stropol”. Dorośli częstowali się grzańcem przygotowanym przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, a dzieciaki herbatką i watą cukro-
wą. Natomiast ci co nie zdążyli wcześniej zakupić ozdób na wigilijny 
stół, swoim stoiskiem uratowały Panie z Rady Rodziców z Kłaja.

Choinka choć jeszcze maleńka to prezentuje się pięknie.

Oliwia Golarz 
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Tradycyjne Spotkanie Noworoczne 
w Szarowie

W sobotę, 28 stycznia w Domu Kultury w Szarowie, po długiej 
przerwie odbyło się Tradycyjne Spotkanie Noworoczne, bogate  
w życzenia i podziękowania, zwieńczone wspólnym biesiadowaniem.

Spotkanie rozpoczęła p. Sołtys Elżbieta Jankowicz od przywitania 
licznie zebranych gości i mieszkańców Szarowa oraz zaproszeniem 
na część artystyczną spotkania.

Pierwsze na scenie zjawiły się dzieci z Jaskółki pod opieką p. Mał-
gorzaty Gądor oraz p. Eweliny Rożek, z przedstawieniem „O warto-
ści Świąt Bożego Narodzenia”. Następnie wystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Szarowie, którzy wraz z panią Anną Skalską oraz  
Ks. Pawłem Klimczakiem przygotowali Jasełka.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Ks. Kanoni-
ka Adama Kozłowskiego „Anioła Parafii”, który w tym roku trafił do  
p. Natalii Firlit. Po wspólnych życzeniach cześć artystyczną spotkania 
zakończył występ grupy kolędniczej „Herody”.

Wyjątkowy wieczór przeplatany śpiewem, rozmowami i dobrą 
zabawą odbył się przy pięknie udekorowanych i suto zastawionych 
stołach. O zasobność stołów zadbały panie z Rady Sołeckiej oraz 
panie z KGW Szarów. Piękne dekoracje natomiast przygotowała dla 
nas pani Agnieszka Rusin.

Po części artystycznej pani Sołtys zaprosiła gości na wspaniałą za-
bawę taneczną, którą poprowadził DJ Tedi – Tadeusz Rusin.

Wspaniałym gościom, organizatorom oraz wszystkim, którzy 
wsparli nasze Spotkanie Noworoczne, serdecznie dziękuję.

Elżbieta Jankowicz
Sołtys Szarowa

W dniu 5 grudnia 2022 r. wysłuchaliśmy ciekawego wykładu pt. „Jan 
Paweł I 1912-1978”, który poprowadził pan Andrzej Gerlach. Dowiedzie-
liśmy się, jak trudno było dokonywać zmian w zarządzaniu i to nie tylko 
w Watykanie, ale także w całym kościele. Pierwszym papieżem, który to 
rozpoczął był Jan Paweł I.

Jako pierwszy papież, przyjął podwójne imię – Jan Paweł – na cześć 
swoim protektorom, oraz pierwszym, który odmówił papieskiej koro-
nacji, zastępując ją inauguracją pontyfikatu. Przed konklawe mówił, że 
jeśli zostanie wybrany, to odmówi, jednak czuł się zobowiązany powie-
dzieć „tak”. Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni i był dziesiątym naj-
krótszym w historii. Był ostatnim z zapoczątkowanej przez Klemensa VII  
i trwającej ponad cztery stulecia nieprzerwanej sukcesji włoskich papie-
ży. Był poliglotą – oprócz ojczystego języka włoskiego znał też cztery 
obce: angielski, francuski, niemiecki oraz rosyjski. Jego nagła śmierć za-
trzymała na jakiś czas wiele zmian.

Dnia 12 grudnia 2022 roku wykład przeprowadził Pan dr nauk bio-
logicznych Andrzej Fiertak pt. „Jak dbać o psychikę” – ćwiczenia odde-
chowe i relaksacyjne z elementami medytacji. Dowiedzieliśmy się, jak 

Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kłaju

skomplikowany jest nasz mózg, i za mało go wykorzystujemy. Jak wiele 
możemy sami zrobić, aby pozostawał zawsze sprawny i ułatwiał nam 
nasze codzienne życie. Potrzebuje nie tylko pracy, ale też odpoczynku.

Zapoznaliśmy się z technikami zapobiegającymi jego obumieraniu 
oraz jak się relaksować i panować nad emocjami. Nie zapominajmy 
więc o czytaniu, rozwiązywaniu krzyżówek, oraz o spacerach, które do-
tleniają nasz mózg – najlepiej w towarzystwie, bo możemy dodatkowo 
zaliczyć śmiechoterapię.

Wykład UTW na temat nieznanej puszczy
W dniu 9 stycznia 2023r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

z Kłaj wysłuchali ciekawego wykładu pt. „Puszcza nieznana” – Nadle-
śnictwo Niepołomice, który poprowadził pan Michał Wieciech. 

Pan Michał przedstawił jak rozbudowywana była za czasów  
Kazimierza Wielkiego Puszcza Niepołomicka, który bardzo często 
przyjeżdżał do niej i lubił w niej przebywać. Przedstawił historię, jak 
Puszcza zmieniała się z upływem lat, jakie były prace wykonywane, 
były nam przedstawione stare mapy. Jak się odbywa wycinka drzew  
i jak sadzi się drzewa, bo wszystko musi być stabilnie. Również znaj-
duje się Ośrodek Hodowli Żubrów, które mają swoje imiona. Wykład 
był bardzo ciekawy i pouczający. Dziękujemy. 

      – ◊—      

Aleksandra Kociołek
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Lidia Laskowska, Aleksandra Kociołek

Dla słuchaczy UTW z Kłaja w sobotę 14 stycznia zostało zorganizo-
wane Spotkanie Noworoczne, które odbyło się w sali widowiskowej  
w Urzędzie Gminy.

Zostali zaproszeni goście: których serdecznie przywitała Pani Prezes 
Maria Chyl: Starosta Powiatu Wielickiego Pan Adam Kociołek, Proboszcz 
Parafii w Kłaju Ksiądz Jan Bierowiec, wykładowca Pan Andrzej Gerlach, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju Pani Joanna Świegoda, Prezes 
S.H.U. Delikatesy Centrum Kłaj Pani Stanisława Nowak, przedstawiciel 

UG ds. organizacji pozarządowych Pani Jadwiga Solarz, księgowa UTW 
Pani Danuta Skarła oraz Słuchacze UTW Kłaj i Wieliczka.

Po przywitaniu gości nasze koleżanki i koledzy z UTW z Wieliczki  
z kółka teatralnego, przedstawili nam spektakl pt. „Przy wigilijnym sto-
le”. Wszystkim bardzo się podobało. Aktorzy przedstawili nam w za-
bawny sposób sytuacje jakie często bywają obecne w rodzinach, przy 
przygotowywaniu wigilii i w czasie jej trwania. Ale wszystko dobrze się 
skończyło. Miłym akcentem było również śpiewane kolędy i wesołej 
piosenki. Aktorzy otrzymali duże brawa i bardzo im dziękujemy że nas 
zaszczycili swoja obecnością.

Po części artystycznej obyła się wspólna zabawa, którą poprowadził 
nasz kolega z UTW z Wieliczki Pan Kazimierz Nowak. Zabawa była bar- 
dzo udana, co było widać po zadowoleniu uczestników wydarzenia.

Mogliśmy się wyłączyć ze swoich codziennych obowiązków oddalając 
troski oraz zmartwienia i oddając się tańcom oraz wyśmienitej zabawie. 
     Nasza uroczystość nie odbyłaby się gdyby nie nasi sponsorzy: Bank 
Spółdzielczy w Kłaju, Delikatesy Centrum w Kłaju.

Bardzo serdecznie dziękujemy hojnym darczyńcom. Za ogrom pracy 
i zaangażowanie w organizację tego wydarzenia podziękowanie nale-
ży się młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kłaju, jak również naszym 
wspaniałym seniorom, bez których impreza nie mogłaby się odbyć.

Gorące słowa podziękowania należą się także naszej Pani Prezes 
Zarządu Marii Chyl za ogarnięcie tego wszystkiego w całość. Wszyscy 
razem DZIĘKUJEMY.

Nowy Rok w GCK-u w poszczególnych 
pracowniach ruszył jak przysłowiowe 

konie „z kopyta”
Wyliczając po kolei: 
• Pracownie plastyczne dla dzieci i młodzieży (OTWARTA PRACOWNIA 
PLASTYCZNA, PRACOWNIA TECHNIK PLASTYCZNYCH) to warsztaty 
adresowane dla najmłodszych i nieco starszych miłośników różnora-
kich technik plastycznych. Na warsztatach poziom dopasowany jest do 
umiejętności i możliwości uczestników. Poznajemy i stosujemy typowe 
techniki graficzno-plastyczne i rzeźbiarskie takie jak: rysunek ołówkiem, 
węglem, akwarela i gwasz, malarstwo sztalugowe, masy samoutwar-
dzalne, glina, masa porcelanowa, jak i te nieco trudniejsze techniki typu: 
grafika warsztatowa, kolaż, kompozycja czy elementy zagadnień z za-
kresu historii sztuki i kultury. Atmosfera na poszczególnych warsztatach 
sprzyja nie tylko kreatywnej pracy twórczej, rozwojowi zdolności ma-
nualnych, wykształceniu wyobraźni, ale przede wszystkim pozwala na 
utworzenie tak ważnych w tym wieku więzi koleżeńskich.
• Pracownia SCRAPBOOKINGU ma już swoją stałą grupę zwolenników. 
Na warsztatach, na których powstają wspaniałe, uwieczniające chwi-
le i wspomnienia albumy do zdjęć, kartki okolicznościowe czy idealne 
na prezenty: czekoladowniki lub papierowe boxy. Wszystkie prace 
uczestnicy wykonują samodzielnie, korzystając z kolorowych papierów 

scrapowych, wstążek i tasiemek, tnąc, klejąc i wyczarowując niepo-
wtarzalne papierowe kompozycje.
• PRACOWNIA ARTYSTYCZNA dla dorosłych i seniorów tętni życiem. 
Uczestnicy, którzy uczęszczają regularnie na zajęcia tylko utwierdzają 
nas w przekonaniu, że pasja to rzecz, która nie ma wieku. Na tegorocz-
nych warsztatach poznajemy i rozwijamy ciekawe techniki rękodzielni-
cze takie jak: sploty makramowe, decoupage, filcowanie. W najbliższych 
planach jest malarstwo sztalugowe, pisanie ikon, szycie na maszynach 
oraz odlewy z mas silikonowych czy gipsowych.
• Zajęcia z JOGI prowadzone u nas w każde piątkowe popołudnie, to 
czas dla każdego, kto chce poprawić swój nastrój, zredukować stres 
dnia codziennego, poczuć odprężenie, zrelaksować się. Uczestnicy zajęć  
potwierdzają pozytywny wpływ jogi na ich ciało, umysł i emocje.
• Zajęcia ZUMBA FOR KIDS i ZUMBA FITNESS. Jak potwierdza prowa-
dząca, zajęcia z Zumby prowadzone w GCK-u dedykowane są wszyst-
kim, niezależnie od wieku. Układy są proste, a tempo dostosowane do 
uczestników. Mottem zajęć jest DOBRA ZABAWA. A podczas tej do-
brej zabawy wykonywany jest trening cardio z elementami treningu 
oporowego rzeźbiącego sylwetkę. Służy on wzmocnieniu całego ciała  
i osiągnięciu większej sprawności fizycznej.

GCK jest otwarty na 
nowych uczestników i serdecz-
nie zaprasza wszystkich na stałe 

warsztaty; zapisy osobiście  
w sekretariacie lub pod numerem 

telefonu: 512 595 503.

Kamila Klimczak

Spotkanie Noworoczne 
słuchaczy UTW z Kłaja
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„Bajki radość nam
wielką dają, 
dlatego 
dzieci je kochają”

Krystyna Jędrzejczyk

15 grudnia 2022 r. dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Kłaju po-
jechały autokarem do Niepołomic. 
W Małopolskim Centrum Dźwięku  
i Słowa obejrzały „Calineczkę” – przed-
stawienie na podstawie baśni „Dziecię 
elfów” Hansa Christiana Andersena,  
w wykonaniu aktorów Katolickiego  
Teatru Edukacji.

Główna bohaterka sztuki przeżywała 
różne przygody, a jej uroda była źródłem 
wielu przykrości. Calineczka była piękna 
nie tylko zewnętrznie. Miała też dobre 
serce i stać ją było na bezinteresowną 
pomoc innym.

Przedszkolaki zobaczyły niezwykle 
kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztań-
czony i rozśpiewany spektakl. Dzięki 
niemu wielbiciele teatru zgromadzili 
doświadczenia na drodze prowadzą-
cej do prawdy, dobra i piękna. Dzieci 
przekonały się, że miłość, mądrość  
i odwaga to pojęcia-klucze do budowy 
własnej osobowości.

Kinga Guguła

Czekoladowe warsztaty 
w Grodkowicach

20 grudnia nasza sala świetlicowa zamieniła się w fabrykę czeko-
lady, a wszystko to za sprawą zaproszonych przez nas gości z Fabryki 
Charliego. Podczas czekoladowych warsztatów dzieci z przedszkola  
i klas 1-3 zgłębiły swoją wiedzę na temat owoców kakaowca, dowie-
działy się jak powstaje czekolada i miały okazję samodzielnie stwo-
rzyć słodkości. W tym dniu czas upłynął nam niezwykle miło i rado-
śnie. Na buziach dzieci gościł uśmiech i… czekolada, którą w trakcie 
wytrwałej pracy kosztowały. 

Dziękujemy Fabryka Charliego za wspaniałe warsztaty!
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Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 
3.2. w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowejw Szarowie

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu 
wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. opracowany 
w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Szarowie zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez komisję w Urzędzie Wojewódz-
kim w Krakowie. Dzięki temu nasza biblioteka pozyskała 15000 zł, 
czyli: 12000 zł z projektu + 3000 zł wkładu własnego Szkoły. Kwota 
ta, według projektu,  została wykorzystana w następujący sposób:
» za 26% czyli 3900,00 zakupiono do biblioteki dwie szafy aktowe 
zamykane oraz trzy regały dwustronne jako elementy wyposażenia;
» 6,7% czyli 1000 zł w ramach  promocji czytelnictwa na 2 spotka-
nia autorskie z P. Ewą Stadtmüller, w których uczestniczyli uczniowie 
klas 1-3 oraz klasa „0” z przedszkola;
» 67,3% czyli 10100 zł na zakup książek. Biblioteka wzbogaciła się  
o 510 sztuk – 503 książki i 7 audiobooków, które kształtują się nastę-
pująco: 153 egzemplarze czyli 30% to lektury, 56 pozycji, czyli 11% 
to książki historyczne a pozostałe 59% literatura o różnej tematyce.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie 
zostaliśmy zobligowani do realizacji następujących działań promują-
cych czytelnictwo:
1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w spra-
wie zakupów książek.
Klasa 7b zebrała od uczniów i nauczycieli propozycje książek do zakupu. 
Rodzice zaś proponowane tytuły przesyłali na Librusie do nauczyciela 
bibliotekarza. Wszystkie propozycje umieszczone na sporządzonej przez 
uczniów liście, którą przedstawiono Radzie Rodziców, przedstawicielom 
Samorządu Uczniowskiego zostały pozytywnie zaopiniowane.
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi obejmującej: plano-
wanie zakupów książek oraz wzajemnej wymiany informacji o wydarze-
niach promujących czytelnictwo.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną oraz jej filią w Szarowie  
i w Brzeziu jest realizowana od bardzo dawna. Dzięki tej współpracy,  
w  czasie trwania programu:
» Klasy siódme uczestniczyły w prelekcji „Romantyzm w świecie”, 
która usystematyzowała i poszerzyła ich wiadomości na temat tej 
epoki literackiej. W ramach warsztatu każda klasa, wykorzystując 
materiały przygotowane przez Panie: Kamilę Polak i Anetę Strach, 
przygotowała plakat na konkurs, który odbył się 3 września podczas 
Narodowego Czytania;
» Uczniowie klas: 1b, 2b i 3b uczestniczyli w warsztatach, których 
tematem były królowe Polski. Warsztaty świetnie wpisały się w ob-
chodzony Dzień Patronki Szkoły – Świętej Jadwigi Królowej. Pani pro-
wadząca, nawiązując do pomnika na rondzie w Szarowie, przedsta-
wiła sylwetkę naszej Patronki, a następnie uczniowie wykorzystując 
materiały przywiezione przez Panią  Annę Kaszubską – Dębską przy-
ozdabiali wzór królowej. Pani Anna Kaszubska-Dębska jest autorką 
książki: „Poczet królowych polskich”;
» Klasy czwarte uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Panią Moni-
ką Borkowską – Szmit. Na spotkanie zaprosiła nas Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłaju Filia w Szarowie. W oparciu o swoją książkę „Stach 
i śmieci” Pani Monika czytając fragmenty utworu nawiązała świetny 
kontakt z uczniami, zainicjowała dyskusję na temat ekologii, współ-
działania w grupie, cyberprzemocy i hejtu w Internecie – prowadzi 
kanał na youtube, pisze artykuły. Po spotkaniu dzieci zakupiły książki 
autorki – oczywiście z autografem.
» Uczniowie klas ósmych i siódmej uczestniczyli na terenie szkoły  
w spotkaniu autorskim z dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Kła- 
ju, pasjonatką lokalnej historii – Panią Kamilą Polak. Jest Ona autor-
ką książki „Dwór w Kłaju. Dzieje dawnego wójtostwa: od XVI do XVIII  

wieku” oraz współautorką książki: „Wędrówki dalekie i bliskie. Pejzaż 
kulturowy Gminy Kłaj”. Pani Kamila, wykorzystując barwną prezen-
tację, w ciekawy sposób przedstawiła dzieje naszej Małej Ojczyzny. 
Nie zabrakło ciekawostek, które zachęcały do przemyśleń. Ucznio-
wie otrzymali zadanie domowe: porozmawia z dziadkami, rodzicami, 
starszymi sąsiadami o dawnych historiach, nazwach okolic, o przed-
miotach, których się już nie używa a nazwy się zapomina.
» Stworzona lista proponowanych do zakupu książek została pozytyw- 
nie zaopiniowana przez Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju. 
» Gminna Biblioteka Publiczna jest koordynatorem powiatowym  
w Wielkiej Lidze Czytelników.
3. Zorganizowanie w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wyda-
rzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
» W poniedziałkowy poranek, 5 września, zgromadzona na holu mło-
dzież klas 4-7 wysłuchała interpretacji Ballad i Romansów Adama Mic-
kiewicza przygotowanej przez uczniów klas ósmych. Występ poprze-
dzony był krótką informacją dotyczącą historii tej akcji oraz odczyta-
niem listu prezydenta RP Andrzeja Dudy. Szkolne Narodowe Czytanie 
zakończył szybki konkurs z drobnymi upominkami.
» 26 września, w Europejski Dzień Języków Obcych w bibliotece szkol-
nej można było wziąć udział w dwóch konkursach:
• Szybkim, w którym należało wylosować pytanie, na które odpowiedzi 
można było znaleźć na gazetce bibliotecznej oraz na koncie w Librusie;
• Geograficznym – po odebraniu karty z biblioteki, na której były fla-
gi państw europejskich należało w oparciu o dostępne źródła dopi-
sać: nazwę państwa, stolicę, języki urzędowe i system monetarny –  
za wszystkie prawidłowe odpowiedzi uczeń otrzymał ocenę „5”  
z geografii. Konkurs bardzo się spodobał – wpłynęło ponad 50 pra-
widłowych odpowiedzi.
» Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania. Klasy edukacji wczesnoszkolnej czytały utwory 
Pani Ewy Stadtmüller. Klasy starsze czytały nowe utwory lekturowe 
zakupione z pozyskanych środków z Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa.
» Uczniowie klas ósmych i siódmej uczestniczyli na terenie szko-
ły w spotkaniu autorskim z dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kłaju, pasjonatką lokalnej historii – Panią Kamilą Polak (opisane wyżej). 
» Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz zerówkowicze wzięli udział 
w warsztatach czytelniczych, które prowadziła znana krakowska 
autorka  książek dla dzieci – Pani Ewa Stadtmüller. Uczniowie dowie-
dzieli się, jak powstaje książka od pomysłu do momentu, gdy można 
ją już kupić. Dzieci układały rymowane zagadki, opowiadały o wła-
snych próbach pisarskich, tworzyły wiersze, aktywnie uczestniczy-
ły w teatrzyku kukiełkowym, przypomniały rasy psów oraz poznały 
historię skrzata Poziomki i jego żony Jagódki. Pisarka przypomniała 
też legendy krakowskie: o smoku wawelskim oraz naszej patronce 
Królowej Jadwidze. Na końcu każdego spotkania uczniowie bardzo 
chętnie kupowali książki Pani Ewy i otrzymywali wpis oraz autograf.
» 4 listopada, w Dzień Postaci z Bajek od rana po korytarzach naszej 
szkoły przemykały się dziwne postacie. Byli to bohaterowie różnych ba-
jek książkowych i filmowych. Pojawiły się nie tylko księżniczki, ale rów- 
nież koty w butach, tygryski, piłkarze, Muminki, Harry Potter, Ambroży 
Kleks i wiele innych bajkowych bohaterów. Przedszkole również zamie- 
niło się w krainę bajek i baśni. Do zabawy dołączyli również nauczyciele. 
» Po szkolnym Turnieju Pięknego Czytania do etapu gminnego  
zakwalifikowało się 5 uczniów i wszyscy zajęli czołowe miejsca, a 3 
osoby będą reprezentować szkołę i gminę na szczeblu powiatowym.
» Uczniowie biorą aktywny udział w VI Ogólnopolskim Konkursie 
„Wielka Liga Czytelników” – jest to projekt czytelniczy skierowany do ►
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uczniów szkół podstawowych w  trzech kategoriach: I – klasy 1–3, 
II – klasy 4–6, III – klasy 7–8.
» W Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszej szkole zaroiło 
się od tych popularnych przytulanek. W klasach 1-4 wybierany był 
największy i najmniejszy miś, a jego właściciel otrzymywał słodki 
prezent i zakładkę do książki. Został też ogłoszony konkurs „Parada 
misiów” – uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej musieli rozpo-
znać 7 niedźwiadków, a klasy czwarte w oparciu o książki z wystaw-
ki malowali konkursowe ilustracje. Samorząd szkolny zorganizował 
konkurs, w którym należało po zdjęciu rozpoznać, w jakiej książce 
miś jest bohaterem. Uczniowie musieli podać tytuł i autora utworu. 
» W październiku w okresie wspomnienia Jana Pawła II uczniowie 
pracach plastycznych przedstawili działalność Świętego rodaka i licz-
nie brali udział w konkursie recytatorskim.
» W ramach współpracy z Księgarnią Internetową Tuliszków zorga-
nizowano Kiermasz Taniej Książki.
» Uczniowie przygotowują się do szkolnego konkursu recytatorskiego. 
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzie-
ży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotka-
nia z rodzicami.
10 września na pierwszym spotkaniu w tym roku szkolnym rodzice za- 
poznali się z prezentacją Jak (i dlaczego?) zachęcać dzieci DO CZYTANIA? 
(udostępnioną przez Bibliotekę w Szkole). 13 listopada na kolejnym ze- 
braniu został odczytany i przesłany na Librusie list dotyczący pozy- 
tywnych skutków czytania książek. Na korytarzach zawisły gazetki  
zachęcające do czytania książek: „Zalety książki”, „Głośne czytanie”.
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział 
w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:
» Klasa 1a i 1b: rozpoczynają zajęcia edukacji wczesnoszkolnej od 
głośnego czytania przez nauczyciela nowo zakupionych książek;
» Klasa 2a w oparciu o czytaną poezję współczesnych poetów wyko-
nała piękne formy przestrzenne;
» Klasa 2b wykonała różnymi technikami zakładki do książek, które 
zawierają głównego bohatera książki i jej tytuł;
» Klasa 3a pracowała nad Albumem przeczytanych wierszy, który 
zawiera 40 propozycji wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Tytuły NIE 
powtarzają się a album ma formę poziomą;
» Uczniowie klasy 4a realizowali zadanie polegające na stworzeniu 
komiksu do wybranej przez nich książki. Wybrali lekturę „Mikoła-
jek”. Zostali podzieleni na grupy, w których wspólnie opracowywali 
komiks do wybranej przygody Mikołajka. Temat projektu: „O przy-
godach Mikołajka”;
» Klasa 4b: Strona tytułowa wybranej książki wypożyczonej z bi-
blioteki szkolnej (autor, tytuł, ilustracja);
» Klasa 5a: „Szarów i Dąbrowa w legendach” – powstały piękne 
lapbooki zawierającego legendy oraz ciekawe historie związane  
z Dąbrową i Szarowem;
» Klasa 5b: wykonała Sleeveface: to zdjęcie, którego elementem jest 
okładka książki wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest jako 
część twarzy, ciała bądź całej sylwetki, stanowiąc z nią spójną całość; 
» Klasa 6 wyszukała i opracowała cytaty związane z czytelnictwem 
i książką. Wykonała drzewo czytelnicze, na którym na kolorowych 
kartkach wydrukowała cytaty i powiesiła zamiast liści;
» Klasa 7a opracowała grę szkolno-biblioteczną i przeprowadziła  
w klasie 2a i 2b;
» Klasa 7b przygotowała i przeprowadziła demokratyczne wybo-
ry książek do zakupów ze środków NPRC oraz opracowała ranking 
książek czytanych przez uczniów. Prowadziła zabawy czytelnicze  
w październiku – miesiącu bibliotek szkolnych;
» Klasa 8a przygotowała na wywiadówkę wystawę: „Najstarsze 
książki z naszej biblioteki i zbiorów prywatnych”;
» Klasa 8b wykonała plakat w języku polskim, angielskim, niemieckim 
oraz ukraińskim zachęcający do czytania książek. 
Za realizację tych zadań odpowiedzialni byli wychowawcy klas.

6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb 
uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania 
książek również na okres ferii zimowych i letnich. 
Książki dla młodszych dzieci ułożone są na niższych półkach. Biblioteka 
otwarta jest od 7:50, aby uczniowie mogli korzystać przed lekcjami, 
codziennie przez 30 godzin zegarowych tygodniowo. Od 1994 roku 
wypożyczane są książki uczniom i pracownikom szkoły na ferie, a od 
1998 roku – za zgodą dyrekcji – również na wakacje.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych 
zakupach książek.

Zgodnie z zapisem we Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego  
w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czy- 
telnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. 
do biblioteki szkolnej zostały zakupione książki: z dużymi literami i sze-
rokimi interliniami dla młodszych uczniów oraz słabo widzących; audio-
booki zawierające lektury – do odsłuchania na lekcjach w całości lub we 
fragmentach; bajki i książki terapeutyczne poruszające problemy emo-
cjonalne dzieci; książki wrażeniowe do indywidualnego odbioru; książki 
o młodzieńczej depresji; ukazujące wartość rodziny; wartości życia czło-
wieka; problemach uczniów w różnych sytuacjach życiowych – śmierć 
rodzica, rozpad rodziny, ciężka choroba w rodzinie, niepełnospraw-
ność… – uczeń identyfikując się z bohaterem pokonuje swoje słabości. 
Uzupełniono kanon lektur o pozycje, które pojawiły się w roku szkolnym 
2021/2022. Zakupiono książki o szeroko pojętej  tematyce historycznej 
Realizację programu rozpoczęto już w czerwcu zaraz po podpisaniu 
przez organ prowadzący odpowiednich dokumentów i spłynięciu fun-
duszy, czyli:
√ na plakatach przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły 
oraz w dzienniku elektronicznym przedstawiono założenia i zadania 
programu;
√ 6 maja 2022 roku na stronie internetowej gminy ukazał się artykuł 
o przyznanych środkach, założeniach projektu i zadaniach podczas 
realizacji;
√ w majowym wydaniu Miesięcznika Informacyjno-ogłoszeniowego 
Gminy Kłaj: „Samodzielność” na stronie 15 ukazał się artykuł o udzie-
lonym naszej szkole wsparciu finansowym i warunkach realizacji pro-
gramu; 
√ przed wakacjami uczniowie rozpoczęli wykonywanie projektów 
edukacyjnych;
√ podczas wakacji zakupiono szafy oraz regały, odpowiednio je opi-
sano logo programu, zakupiono pieczątkę z logo do obijania książek 
oraz zakupiono wszystkie brakujące lektury;
√ fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolną w pełni wykorzy-
stane. Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowa- 
niem uczniów, rodziców i nauczycieli. Każda zakupiona książka posia-
da pieczątkę z logo projektu oraz słowami: „Dofinansowane ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
√ realizacja projektów wdrażała do pracy zespołowej oraz odpowie-
dzialności za końcowy rezultat całego zespołu; 
√ wiele czasu poświęciłam na wyszukiwanie tanich tytułów, gdyż 
była to jedyna okazja na zakup nowości, które są drogie. Pomocna 
okazała się hurtownia czytam.pl, gdzie ceny są czasami nawet 50 % 
niższe a dodatkowo zawsze „wyprosiłam” dodatkowy rabat. Rabat 
też wytargowałam w Księgarni Tuliszków Books, z którą od kilku lat 
współpracuję. Świetne propozycje znalazłam też w czasopiśmie „Bi-
blioteka w Szkole”, oraz podczas bezpłatnych webinariów organizo-
wanych przez „Bibliotekę w Szkole” oraz Księgarnię Tuliszków.

Cała wspólnota szkolna, czyli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 
oraz pracownicy niepedagogiczni zaangażowała się w realizację progra-
mu. W wyniku prowadzonych działań uczniowie mają większy kontakt 
z różnymi utworami oraz nowościami wydawniczymi zarówno poezją 
i prozą. Częściej odwiedzają bibliotekę a rodzice towarzyszą uczniom 
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podczas wyboru książek. Wszystkie pozycje zostały wprowadzone do 
programu MOLNET+ i są dostępne poprzez stronę internetową szkoły: 
Biblioteka-katalog (lewy boczny panel). 

Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje – 
bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księ-
gozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na przerwach, prowa-
dzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza pozytywnych 
emocji, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, zachęca do dzia-
łań na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość współdecydowa-
nia o zakupach, czytanie nowych książek, spowodowało, że czytel-
nicy przychodzą i pytają o inne tytuły, oraz proponują nowe zakupy, 
które już nie mogą być realizowane, gdyż fundusze się skończyły. 
Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, cieka-
wych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece. 

Wszelkie działania mające na celu zachęcanie do czytania będą 
kontynuowane. 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali 
się w realizację programu w naszej szkole i zawsze służyli radą oraz 
pomocą. 

Wielka Liga Czytelników 
w Szkole Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Szarowie

Zakończył się etap szkolno-biblioteczny VI Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Wielka Liga Czytelników” – projektu czytelniczego skierowane-
go do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach: I - klasy 1-3, 
II-klasy 4-6, III - klasy 7-8.

Celem konkursu jest między innymi: kształtowanie kompeten-
cji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; promocja czytelnictwa; 
wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypo-
koleniowa poprzez wspólne czytanie literatury; promocja klasyki  
i współczesnej literatury krajowej oraz światowej literatury młodzie-
żowej; wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w procesach edukacyjnych, w tym promocji czytelnictwa; 
kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie 
postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie; kształtowanie  
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno; podnoszenie 
jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane po-
trzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów; doskonalenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządza-
nia czasem i kreatywnej pracy z tekstem. 

Konkurs przebiega w kilku etapach:
– w pierwszym etapie szkolno-bibliotecznym zadaniem każdego 
uczestnika było: przeczytanie 5 wyznaczonych książek i wypełnienie 
w domu testów do tych pozycji. Test zawierał zadania dotyczące zna-
jomości treści utworu, korzystając ze słowników w wersji papierowej, 
należało wyjaśnić znaczenie słówek w języku angielskim oraz polskim, 
rozwiązać zadanie matematyczne, przyrodnicze lub historyczne. 35 
osób postanowiło zmierzyć się z zadaniami, a do końca wytrwało 20 
uczestników: 8 z klas 1-3, 9 z klas 4-6 i 3 osoby z klas 7-8. Ich zadaniem 
było przeczytanie, do drugiego etapu, wybranej przez zespół książki 
i wypełnienie samodzielnie w szkole testu. Klasy 1-3 czytały „Cukier-
ku, ty łobuzie”, klasy 4-6 – „Kaktus na parapecie”, a najstarsza grupa 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

– do kolejnego etapu – powiatowego, gdzie będą pracować trzyoso-
bowe drużyny, zakwalifikowali się uczniowie:
• klasy 1-3: Adam Jarosz, Szymon Rerutko, Malwina Dziedzic;
• klasy 4-6: Filip Szczepanek, Karolina Bartoszek, Antoni Cygal;
• klasy 7-8: Marcin Bartoszek, Amelia Kwapień, Wiktor Jankowicz.
Gratulujemy awansu. Testy były trudne i bardzo szczegółowe a należa-
ło zdobyć co najmniej 80 punktów na 100 możliwych.

Na etap powiatowy, który odbędzie się 28 lutego, uczniowie czy-
tają następujące książki: klasy młodsze „Marcel i czas”, 4-6: „Skandal 
w stolicy nudy”, a najstarsi – „Stan splątania”. Etap ten przeprowa-
dzi Pani Aneta Strach – powiatowy koordynator konkursu z ramienia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.

Sabina Zaporowska 
Szkolny 

koordynator

Sabina Zaporowska 
Szkolny koordynator

Program Projektor w szkole w Szarowie

W pierwszej połowie grudnia Szkoła Podstawowa im. Świętej  
Jadwigi Królowej w Szarowie wzięła udział w Warsztatach z PROJEK-
TOREM.

PROJEKTOR jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 
Łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczy-
cieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do 
najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi 
dla dzieci.

Zajęcia zostały poprowadzone przez wolontariuszki w klasach 5a  
i 5b. Odbyły się w formie kilkugodzinnych spotkań 2 i 12 grudnia. 
Głównym zagadnieniem była aktywność obywatelska rozumiana 
jako udział uczniów w życiu społecznym i kulturalnym swojej lokalnej 
wspólnoty, jaką jest klasa, szkoła czy miejscowość.

Podczas pierwszego spotkania uczniowie mieli za zadanie wyobra-
zić sobie, jak będzie wyglądać ich miejscowość w 2050 roku. Klasa 
5a wykazała się dużą kreatywnością, jednym z pomysłów było na 
przykład to, że Szarów w przyszłości będzie stolicą Polski. Klasa 5b 
z kolei ze wspaniałą pomysłowością zobrazowała na rysunkach, jak 
może wyglądać ich mały świat, jakim jest Szarów, ale i cała planeta, 
gdy przestaniemy dbać o nią (poprzez wzrost zanieczyszczeń), jak 
i o relacje między nami wszystkimi, którzy na niej żyjemy. Następ-
nie uczniowie wysłuchali opowiadań dotyczących ochrony planety, 
świadomości medialnej i szczęścia osobistego. 

Podczas drugiego spotkania obydwie klasy pogłębiły obszar świa-
domości medialnej, ponieważ ten temat najbardziej zaciekawił 
uczniów. Na tych zajęciach poznawali zagadnienia związane z wir-
tualną rzeczywistością oraz szukali rozwiązań na wybrane przez sie-
bie problemy. W ramach prezentu świątecznego uczniowie dostali 
słodkie upominki. Na obu spotkaniach dzieci wykazały się ogromną 
wiedzą oraz kreatywnością. 

Dla nas, jako wolontariuszek, doświadczenie warsztatów z Projek-
torem było czymś niezwykłym, co pozostanie w pamięci i sercach na 
długo. Beztroska ciekawość świata uczniów z piątych klas, z którymi 
dane było nam współpracować, jak też ich otwartość na nową wiedzę 
i bezkresna wyobraźnia stały się dla nas samych ogromnym ładunkiem 
energetycznym i motywacyjnym – pozwoliły wyraźniej dostrzec to, jak 
wielka siła leży w wolontariacie i przede wszystkim – w relacjach mię-
dzyludzkich, możliwość których nawiązania on daje.

Aleksandra Kolbuch,
 Magdalena Słota, Patrycja Ura
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Dzień Babci i Dziadka

Teresa Wojnar

Przedszkolaki z Brzezia wystąpiły 
dla swoich Babć i Dziadków

W dniu 25.01.2023 r. 
Przedszkole w Brzeziu 
zorganizowało w Do- 
mu Kultury w Brzeziu 
huczną uroczystość 
z okazji Dnia Babci  
i Dziadka. W naszym 
przedszkolu przez cały 
styczeń dzieci przygo-
towywały się do tej 
uroczystości, by jak 

– ◊—

– ◊—

– ◊—
Anna Wiśniewska

Dzieci z PS w Kłaju obchodziły
 piękną uroczystość z okazji 

Święta Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziad- 

ka to jeden z najpięk-
niejszych dni w roku. 
W piątek, 27 stycznia 
2023 r. o godz. 10.00 
w sali widowiskowej 
Urzędu Gminy dzieci 
z Przedszkola Samo-
rządowego w Kłaju 
obchodziły piękną 
uroczystość z okazji 
Święta Babci i Dziad-
ka. Zaproszeni goście 

Renata Kalisz

Dzień Babci i Dziadzia w Przedszkolu
Samorządowym w Dąbrowie

Z wielkim wzrusze-
niem i radością prze-
żyliśmy spotkanie z na- 
szymi Kochanymi Bab-
ciami i Dziadziami. 
Dzieci starały się, jak 
mogły najpiękniej za-
prezentować na sce-
nie. Dla wielu z nich 
było to pierwsze tak 
ważne przedstawie-
nie, które wymagało 

Przedszkolaki z Szarowa z najlepszymi 
życzeniami dla Babć i Dziadków

licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt, a naprawdę 
było na co popatrzeć. Małe przedszkolaki pięknie recytowały wierszy-
ki o Babci i Dziadku, była inscenizacja pt. „Bałwanek”, wesołe piosenki  
i tańce: „Reniferki”, „Śnieżynki”, „Taniec gentlemanów z laseczkami”.

Następnie swoje umiejętności wokalne i aktorskie zaprezentowały 
dzieci ze starszych grup. Nie zabrakło humorystycznych wierszy oraz 
tańców: „Twist”, „Waka Waka”, „Krakowiak”, „Zorba”, „Pingwinki”.  
W czasie występu widoczne było ogromne zaangażowanie wszystkich 
dzieci. Przedszkolaki włożyły w przygotowanie występu dużo serca, ra-
dości i uczuć. Niejednej Babci i Dziadkowi zakręciła się w oku łza wzru-
szenia i szczęścia. Była to wspaniała i wyjątkowa uroczystość, pełna 
uśmiechu i dumy ze swoich pociech. Szczęśliwe i rozpromienione twa-
rze wspaniałych gości, ukazały nam, jak ważne są spotkania i chwile spę-
dzone wspólnie z wnukami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za liczne przybycie  
i gorące brawa oraz rodzicom z Rady Rodziców za pomoc i zaangażowa-
nie w organizację tej uroczystości.

Babcia i Dziadek to osoby, które kojarzą nam się z ciepłem, mi-
łością i opiekuńczością dlatego 26 stycznia nasze Przedszkolaki z tej 
okazji gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości, która 
odbyła się w Domu Kultury w Szarowie. Dzieci pięknie przedstawiły 
krótką inscenizację pt.: „Na farmie u Babci i Dziadka”, a całość dopeł-
niła „Rzepka”, w której wystąpiła zerówka. Na koniec dzieci zaśpie-
wały piosenkę, wyrecytowały wiersz oraz odśpiewały wzruszające 
życzenia. Po uroczystości Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt 
drobny upominek. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowa-
nie strojów dla naszych małych aktorów.

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania dla Rady Rodziców 
Przedszkola oraz wszystkim Rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się w pomoc i organizację Dnia Babci i Dziadka!

Wszystkim Babciom oraz Dziadkom składamy serdeczne życzenia: 
wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i wszelkiej 
pomyślności!

Wychowawcy grup 

najlepiej wypaść, każde dla swoich ukochanych dziadków.
Razem z nauczycielkami dzieci przygotowywały upominki. Przygo-

towane zostały ramki z gliny wykonane samodzielnie przez dzieci oraz 
zdjęcia, które zostały umieszczone w tych pięknych ramkach.

Rodzice z tej okazji stanęli na wysokości zadania, szczególe podzię-
kowania należą się dla trójek klasowych, które przez dwa dni przygo-
towywały sale oraz pięknie zastawiły stoły dla gości. Dzieci miały dużą 
radość w występowaniu przed dziadkami, a dziadkowie nie kryli zado-
wolenia z wysiłku swoich wnuków.

Po występie razem z wnukami siedzieli przy stołach i podziwiali 
prezenty przygotowane specjalnie dla nich.

wielkiej odwagi, ale pokazało też, jak bardzo Dzieci potrafią cieszyć się  
z robienia przyjemności swoim Bliskim.

Emocje powoli opadają, ale serca nasze są pełne wdzięczności 
przede wszystkim dla naszych Gości, za przybycie, szczere uśmiechy 
i głośne brawa.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom, za ogromne zaanga-
żowanie. To wielki dla nas zaszczyt móc liczyć na Państwa współpra-
cę. Dziękujemy także Urzędowi Gminy Kłaj za udostępnienie nam do 
występów sali widowiskowej. Dobrze jest spotykać się razem!
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Droga do sukcesu!
Absolwenci klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Szarowie koń-

czą rok z wielkimi sukcesami i z bagażem doświadczeń przechodzą do 
wyższej kategorii wiekowej dając młodszym szanse na zwycięstwa. 
Gdy w 2014 roku Pani Dyrektor Marzena Czyż otwierała pierwszy 
oddział klasy sportowej o profilu taniec sportowy rock’n’roll akro-
batyczny nikt nie myślał o takich sukcesach. Dwukrotni Mistrzowie 
Polski par i formacji, finaliści Pucharu Świata, brązowi medaliści 
Pucharu Czech, zwycięzcy Pucharu Wójta Gminy Kłaj, Mistrzowie 
Krakowa – Kamila Mierzwa i Szymon Trzaskalski uczniowie klasy 5a 
Szkoły Podstawowej w Szarowie. Wraz z nimi:

Justyna Tota i Bartosz Chudzik – Mistrzowie Polski formacji, vice 
Mistrzowie Polski par, finaliści Pucharu Czech, brązowi medaliści  
Pucharu Wójta Gminy Kłaj i  Mistrzostw Krakowa.

Aleksandra Dudzińska i Krzysztof Faryna – Mistrzowie Polski for-
macji, vice Mistrzowie Polski par, zwycięzcy Pucharu Wójta Gminy 
Kłaj, finaliści Pucharu Czech i vice Mistrzowie Krakowa.

Wieloletnie zaangażowanie dzieci i rodziców, współpraca szkoły  
z trenerami Klubu Sportowego Podwawelski Kraków Dorotą Lipką-No- 
wak i Szymonem Szpuleckim oraz Gminą Kłaj, jest widoczna nie tylko 
na poziomie lokalnym ale również krajowym i międzynarodowym. 
W naszej szkole prowadzimy szkolenie sportowe w zakresie tańca  
i akrobatyki w oddziale 1-3, a w kolejnych latach specjalistyczne trenin- 
gi dla zaawansowanych par i formacji. Dzieci uczestniczą w cyklicznych 

warsztatach zimowych i letnich, zawodach sportowych i pokazach 
tanecznych. Od 2016 roku przy współpracy z Gminą Kłaj organizu-
jemy zawody o Puchar Wójta Gminy Kłaj, który cieszy się dużym 
zainteresowaniem i skupia lokalną społeczność. Rock’n’roll Akroba-
tyczny to nadal młoda i rozwijająca się dyscyplina sportu taneczne-
go, bardzo dynamiczna i widowiskowa, co można zobaczyć w galerii 
zdjęć naszych najlepszych zawodników. Życzymy sukcesów i Szczęśli-
wego Nowego Roku.

Dorota Lipka-Nowak

Mistrzostwa Krakowa w rock’n’rollu 
akrobatycznym par i formacji

W piątek 16 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaro-
wie walczyli o tytuł Mistrza Krakowa w rock’n’rollu akrobatycznym 
par i formacji. Zawody odbywały się w Szkole Podstawowej nr 25  

Dorota Lipka-Nowak

w Krakowie. W kategorii młodzików młodszych startowało 30 par. 
Bezkonkurencyjni byli uczniowie klasy 5a, którzy zdominowali po-
dium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Finaliści w parach:
I miejsce:

 Kamila Mierzwa – Szymon Trzaskalski
II miejsce:

 Aleksandra Dudzińska – Krzysztof Faryna
III miejsce: 

Justyna Tota – Bartosz Chudzik 
IV miejsce:

 Michalina Węgrzyn – Filip Szczepanek 

Finaliści w formacjach:
   I miejsce: Maestro 
   III miejsce: Galaksy
   VI miejsce: Diamenty

Zdjęcie na okładce
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Ewa Lipińska-Glica 
Założyciel i Główny Choreograf 
Szkoły Tańca Akademia Ruchu

Taneczne sukcesy szkoły tańca – 
Akademia Ruchu

W dniu 9 grudnia br. w Krakowie odbył się Ogólnopolski Turniej 
Tańca o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w Tańcu Nowocze-
snym. To prawdziwy festiwal sportowo – taneczny z różnorodnością 
stylów. Jest to prestiżowe wydarzenie taneczne, które przyciągnęło 
wielu zawodników z całej Polski. W tym dniu rywalizowali zawodni-
cy reprezentujący style taneczne takie jak: HIP – HOP, Modern Jazz, 
Jazz, Latino. Wszyscy, uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki po-
ziom techniczny oraz taneczny, a przygotowane choreografie były 

bardzo efektowne. Dlatego bardzo nas cieszy, że tancerze z Akade-
mii Ruchu odnieśli na turnieju wielki sukces zajmując w swoich kate-
goriach wiekowych wysokie miejsca:

I miejsce 
NEXT LEVEL w kategorii HIP-HOP (Młodzież 17+)

I miejsce 
FLOW w kategorii HIP-HOP (Juniorzy 13- 16 lat)

I miejsce 
SZTOS w kategorii HIP-HOP (dzieci starsze 9 – 12 lat)

I miejsce
DANCE & FUN 2 w kategorii Inne Formy Tańca

 (dzieci starsze 9-12 lat)
II miejsce

Jazz2 w kategorii Modern Jazz (Juniorzy 13- 16 lat)
I miejsce 

Duet – Nikola Postawa i Nadia Świeczka w kategorii Hip – HOP 
(9-12 lat)

III miejsce 
Solo – Gabriela Bolik w kategorii Hip – Hop (9-12 lat)

Ogromne brawa i podziękowania należą się również instrukto-
rom za przygotowanie medalowych choreografii: Sylwia Nieradka, 
Dominika Glica, Ewa Lipińska – Glica, Masha Handzel.

Trwa rekrutacja 
do 1 Klasy Sportowej SP w Szarowie 

Rodzicu! Zastanawiasz się nad wyborem szkoły i klasy? Nie 
wiesz czy dziecku spodoba się taka forma aktywności? Już teraz 
możesz to sprawdzić.

Od roku 2014 Klub Sportowy PODWAWELSKI z Krakowa współ-
pracuje ze Szkołą Podstawową w Szarowie prowadząc klasy sporto-
we o profilu Akrobatyka Sportowa – Sport Taneczny – Rock’n’Roll 
Akrobatyczny. Uczniowie klasy sportowej mają rozszerzony program 
zajęć  o 7 godzin w  tygodniu. 

Trzyletni program szkoleniowy obejmuje: 
► trening motoryczny skoncentrowany na rozwoju  takich zdolności 

jak szybkość, skoczność, siła, gibkość i wytrzymałość, 
► trening koordynacji ruchowej i psychoruchowej, rytmizacja ruchu,
► trening akrobatyczny – nauka podstawowych elementów gimna-

stycznych, piramidy dwójkowe i trójkowe,
► trening taneczny – figury taneczne i elementy akrobatyczne w pa-

rach i formacjach.
Uczniowie i absolwenci klas sportowych biorą udział w zawodach 
sportowych, pokazach i warsztatach. Na terenie Gminy Kłaj od 9 lat 
cyklicznie organizujemy zawody o Puchar Wójta Gminy w rock’n’rol-
lu akrobatycznym.
– Nasi uczniowie i absolwenci, to wielokrotni Mistrzowie Polski,  
finaliści zawodów międzynarodowych, ale co ważniejsze, to sprawni 
i zdrowi młodzi ludzie – podkreśla Dorota Lipka-Nowak trenerka z KS 
PODWAWELSKI.
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W piątek, 27 stycznia w siedzibie Narodowego Banku Polskiego 
odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody 
dla najlepszych sportowców w Małopolsce. Dobrze wiemy, że za każ-
dym sukcesem, oprócz talentu i ciężkiej pracy, stoi osoba, która czu-
wa nad przygotowaniami, motywuje i wspiera, jest drogowskazem 
na drodze do osiągnięcia upragnionego celu. Tą osobą jest trener! 

Trener KKKT 
Najlepszym Trenerem Małopolski 2022 roku

Najlepszy z najlepszych już kolejny raz

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego

Info: KKKT 

W sobotę, 4 lutego w War-
szawie odbyło się uroczyste 
podsumowanie roku 2022 
podczas plebiscytu PZKT. Co 
roku, Polski Związek Karate 
Tradycyjnego wyróżnia naj-
lepszych zawodników oraz 
trenerów w każdej kategorii 
wiekowej.

Po raz kolejny Krakowski 
Klub Karate Tradycyjnego zo-
stał najlepszym klubem ka-
rate w Polsce. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się również 
nasi karatecy i instruktorzy. 
Tytuł najlepszej zawodniczki 
w kategorii młodzieżówek po-
wędrował do Marty Czapka,  
a najlepszą seniorką w tym 
roku została Karolina Wyporek.

Sensei Mateusz Bąk odebrał wyróżnienie „najlepszy trener kategorii 
dzieci”, a sensei Rafał Wajda został wybrany najlepszym szkoleniow-
cem, aż w 3 kategoriach! W juniorach, młodzieżowcach i seniorach oraz 
za całokształt pracy na rzecz rozwoju karate tradycyjnego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w najbliż-
szym sezonie startowym.

Sto lat, Sto lat!

Mimo, iż na co dzień stoi 
on w cieniu, wykonując 
swoją pracę to również 
jemu należą się słowa 
uznania. W tym roku je-
steśmy niezmiernie dum-
ni, że tytuł Najlepszego 
Trenera w plebiscycie 
sportowym Gazety Kra-
kowskiej w naszym po-
wiecie i województwie 
należy do senseia Mate-
usza Bąka! 

Sensei Mateusz na 
co dzień trenuje z kadrą 
dzieci naszego klubu, ale 
również wśród starszych 
zawodników znajdują się 
jego wychowankowie, 
którzy swoją przygodę  
z karate rozpoczynali wła-

śnie pod jego skrzydłami. Ciężka praca i poświęcenie to słowa, które 
towarzyszą senseiowi Mateuszowi na co dzień, a których praktyczne 
zastosowanie przynosi niesamowite efekty na każdych zawodach. 

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy, jak zawsze można na was liczyć, 
a senseiowi jeszcze raz, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolej- 
nych sukcesów, Oss!

Lekko ponad 3 lata temu, bo 21 stycznia 2020 roku został oficjal-
nie utworzony Klub Sportowy Szachownica Gmina Kłaj, a już po tym 

krótkim czasie nastąpił kolejny historyczny moment. Piękny prezent 
w wykonaniu młodych szachistów dla swojego klubu! Aż 2 drużyny 
wygrały 5 ligę juniorów!

Szachownica Kłaj I
skład:

Miłosz Łakomy
Filip Kania

Antoni Grandys
Emilia Babraj

Szachownica Kłaj II
skład:

Jerzy Laskowicz
Karol Pyzik

Antoni Nosek
Ola Rożek

 Szachownica

Indywidualnie na szachownicach zdobyte 
zostały 3 złote medale!

Filip Kania – Szachownica 2
Antoni Grandys – Szachownica 3

Gabriela Długosz – Szachownica 4

W turnieju wzięło udział, aż 9 drużyn Klubu 
Szachownica, dla wielu był to debiut w tego 
typu rywalizacji.
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Mistrzostwa Świata 
w Karate Tradycyjnym

 Za naszymi karatekami najważniejsza impreza sportowa tego roku, 
czyli Mistrzostwa Świata oraz Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyj-
nym WTKU. Gospodarzem tego ogromnego przedsięwzięcia był w tym 
roku Lublin. Odbywające się w dniach 9-11 grudnia zawody zgroma-
dziły 1500 najlepszych karateków z 28 państw naszego globu, wśród 
nich znaleźli się mieszkańcy naszej gminy! Konkurencja była bardzo 
duża, niektóre kategorie były rozgrywane po kilka godzin! W piątek 
wystartowali kadeci, juniorzy, młodzieżowcy oraz seniorzy. Doświad-
czeni, a zarazem utytułowani już reprezentanci naszego kraju walczyli 
o najważniejszy tytuł w swojej karierze, z dużym powodzeniem. Tre-
nujący na co dzień w Gminnym Centrum Kultury karatecy zdobyli nie 
dwa, nie trzy, ale aż 8 medali.

Sobota oraz niedziela należała do kadry naszych zdolnych dziecia-
ków. Każdy kraj wystawił swoich najlepszych zawodników, dlatego 
przeprawa do fazy medalowej nie była prosta, ale nasi karatecy jak 
zwykle nie zawiedli i idąc za śladem swoich starszych kolegów i in-
struktorów wywalczyli kolejne 8 krążków.

Już sam fakt reprezentowania Polski jest ogromnym wyróżnieniem, 
a ciężka praca włożona w treningi jeszcze nieraz zaowocuje w przy-
szłości. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w mistrzostwach.

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego

I miejsce 
Karolina Wyporek – kumite, kumite drużynowe

Krzysztof Buczek – kata drużynowe
Klaudia Wajda – kata drużynowe

Magdalena Mielnik – kata drużynowe, 
kumite drużynowe

Milan Chmielek – kata

II miejsce 
Dominika Kmiecik – kata
Krzysztof Buczek – kata

Cieśla Julia – kata drużynowe
Milan Chmielek – kata drużynowe

III miejsce
Magdalena Mielnik – fukugo
Dominika Kmiecik – fukugo

Helena Moskwa – kata, kumite, kata drużynowe
Nina Zięba – kata drużynowe

Antoni Bąk – kumite, kata drużynowe

IV miejsce
Kamil Rak – kata


