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RADA GMINY
Samodzielność miesiąc 2013

Dolina Raby dla Krakowa i Małopolski

Duży projekt gmin nadrabskich
Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie nabrzeża Raby, aktywizacja ruchu turystycznego w regionie, nowe miej-
sca pracy – to strategiczne założenia, jakie mają zostać zrealizowane w dużym projekcie gmin nadrabskich.  

Justyna Waligóra

Wśród zaakceptowanych przez radnych projektów uchwał 
podczas XXXI sesji Rady Gminy jest uchwała w sprawie pod-
jęcia współdziałania Gminy Kłaj z Gminą i Miastem Dobczyce, 
Gminą Bochnia, Gminą Drwinia, Gminą Gdów w zakresie przy-
gotowania i realizacji projektu pn. „Raba Open River – Dolina 
Raby dla Krakowa i Województwa Małopolskiego”. 

Gminy mają wspólnie projekt przygotować i ubiegać sie 
o fundusze na jego realizację. Pod uwagę brane są dwie 
możliwości: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 lub 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go 2009-2014, w ramach Programu Regionalnego „Rozwoju 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzą-
du terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. 
„Raba Open River – Dolina Raby dla Krakowa i Województwa 
Małopolskiego” ma diametralnie przeobrazić  nabrzeże rzeki 
Raby. Turystyka i rekreacja od Dobczyc po Drwinie będzie 

mogła rozwinąć się dzięki zupełnie innowacyjnej archi-
tekturze krajobrazu. - Na całej długości Raby każda z gmin 
będzie oferować inne atrakcje. Będą to m.in. ścieżki rowero-
we, zewnętrzne siłownie, kąpieliska, możliwość uprawiania 
sportów wodnych – opisuje wójt Zbigniew Strączek.  Nadanie 
terenom funkcji wypoczynkowej ma zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną gmin, a tym samym przełożyć się na aktywizację 
ruchu turystycznego w regionie. Wynikiem przedsięwzięcia 
ma być także rozwijanie kontaktów o charakterze kulturalnym 
i społecznym nadrabskich gmin. 

Liderem partnerstwa jest miasto i gmina Dobczyce.  – Realna 
wartość zewnętrznego wsparcia na wykonanie zadania sza-
cuje się na ponad 50 mln zł. Dofinansowanie miałoby wynosić 
85 proc. wartości całego przedsięwzięcia resztę gminy wyłożą 
ze swoich budżetów. Realizacja inwestycji przewidziana jest 
na lata 2014-2020 - komentuje wójt Zbigniew Strączek. 

 fot. Piotr Sobas
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Złapana na haczyk 
Wędkarze lubiący rywalizację, 6 kwietnia, mieli do tego niepowtarzalną 
okazję. 19 zawodników z terenu gminy Kłaj wzięło udział w inauguracyjnym 
turnieju wędkarskim o Puchar Wójta Gminy Kłaj.

OliWia Bieda

Jak co roku, współzawodnictwo miało charakter ogólnodostępny, a uczestnicy 
mogli łowić stylem dowolnym. Mimo chłodu, chętnych do rywalizacji o statuetkę 
ufundowaną przez Wójta Gminy Kłaj nie brakowało. Czterogodzinny połów na 
terenie „żwirowni” w Kłaju, bezkonkurencyjnie wygrał Dominik Rak. Złowiony  przez 
niego okaz to karp, który ważył 1,95 kilograma. Drugie miejsce „wywędkował” sobie 
Hubert Czachór, a trzecie Mateusz Kurdziel. Organizatorem zawodów rokrocznie 
jest Towarzystwo Wędkarskie Karp. 

Kolejne zawody odbędą się 4 maja na stawach tzw. „żwirowni” w Kłaju od godziny 
8.00-12.00. Wędkować może każdy miłośnik tej dyscypliny. W przypadku osób do  
14 roku życia, wymagany jest opiekun. 

Marcin  
Kowalczyk 
w Radzie ds. 
Osób Niepeł-
nosprawnych
2 kwietnia radny Marcin Kowalczyk 
został powołany na członka Powia-
towej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych  
w Wieliczce. Jego kandydaturę  
zgłoszono na XXX sesji Rady Gminy. 

Powiatowe Społeczne Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych 
tworzone są przy starostach jako 
organy opiniodawczo-doradcze 
w sprawach dotyczących osób 
niepełnosprawnych. Równocześnie 
członkowie Rady są „ambasadora-
mi” Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Kadencja rady trwa 4 lata. Powiato-
we rady składają się z 5 osób powo-
ływanych spośród przedstawicieli 
działających na terenie danego 
powiatu organizacji pozarządo-
wych, fundacji oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialne-
go. Posiedzenia Powiatowej Rady 
zwołuje Przewodniczący Rady, 
on również reprezentuje Radę na 
zewnątrz. 

Posiedzenia Rady odbywają się  
w Wieliczce w budynku Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ul. Daniłowicza 12. 

Radny Marcin Kowalczyk
Kontakt:
tel. 512 91 88 76
markow9@op.pl

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy dla Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Grodkowicach Pani Iwony Marzec z powodu śmierci  Mamy.

 
Zbigniew Strączek  
Wójt Gminy Kłaj 

 
Lucyna Buczek  

Przewodnicząca Rady Gminy Kłaj 
 

Radni Gminy
Sołtys i Rada Sołecka Grodkowic
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W związku z opracowaniem nowego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego informujemy  
o bieżącym etapie prac.

WerOnika POlak

Procedowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wszyst-
kich miejscowości gminy odbywa się zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Obecnie jesteśmy 
na etapie procedury opiniowania i uzgadniania. O opinie poprosi-
liśmy m.in. władze gmin sąsiednich, Starostę Powiatu Wielickiego, 
Marszałka Województwa Małopolskiego, Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Małopolskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Wymóg ustawy obliguje nas do uzyskania uzgodnień od odpowied-
nich organów np. od Wojewody Małopolskiego, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Krakowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Krakowie, policji, wojska czy straży pożarnej. Kluczowe i warunku-
jące cały projekt będzie pozytywne uzgodnienie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, dotyczące wyrażenia zgody na przeznaczenie grun-
tów rolnych na cele nierolnicze.

Następnie po wprowadzeniu do projektu wszelkich zmian z uzyska-
nych opinii i uzgodnień, Wójt Gminy poda informacje, co najmniej 
7 dni wcześniej, w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Kłaj, oraz na gminnych tablicach ogłoszeń o wyłożeniu planu 
do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Przez kolejne  
14 dni od zakończenia wyłożenia planu (w Urzędzie Gminy) do pu-
blicznego wglądu każdy będzie miał prawo do złożenia uwag do 
projektu planu. Ewentualne uwagi można składać na piśmie lub  
w formie elektronicznej. Prosimy, aby wszyscy zainteresowani śledzili 
na bieżąco ukazujące się informacje na ten temat.

Wójt Gminy rozpatrzy wszystkie uwagi, które wpłyną w ustawowym 
terminie. Może je uwzględnić lub odrzucić. Ostatecznie jednak decy-
zję podejmą radni, którzy zatwierdzają plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Jeżeli Rada Gminy uzna za konieczne dokonanie 
zmian w przedstawionym projekcie planu miejscowego, wówczas 
należy takich zmian dokonać, co może się wiązać z ponownym opi-
niowaniem i uzgadnianiem. Takie  działania mogą znacznie wydłużyć 

prowadzoną procedurę. 

Finalnym efektem jest uchwała Rady Gminy Kłaj w sprawie zatwier-
dzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla każdej 
miejscowości. Później uchwała wraz z dokumentacją przekazywana 
jest do Wojewody Małopolskiego w celu oceny jej zgodności z prze-
pisami. Jeśli wojewoda uzna, że nie naruszono obowiązujących prze-
pisów prawa ogłasza uchwałę Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. Uchwała zostanie także opublikowana 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłaj. Będzie obowiązywać nie 
wcześniej niż 14 dni od daty publikacji.

Podsumowując wdrażanie nowego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego to długa procedura. Należy zatem uzbroić 
się w cierpliwość i czekać na ogłoszenie Wójta o wyłożeniu planu 
do publicznego wglądu. Wszystkich mieszkańców i zainteresowane 
osoby prosimy o zaangażowanie oraz obecność na etapie wyłożenia 
planu, co w późniejszym okresie znacznie ułatwi  nam współpracę.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Kłaj pok. 217 oraz pod numerem 
tel. 12 284 10 45 wew. 30.

Tradycji stało się 
zadość
„Wielkanoc jest obietnicą, którą Bóg odnawia z nami każdej 
wiosny”- tymi słowami sołtys Szarowa Alicja Wójtowicz przywi-
tała wszystkich zebranych gości na Tradycyjnym Wielkanocnym 
Jajku. 

OliWia Bieda 

Co roku, przygotowany jest inny program ale  rokrocznie atmosfera 
i radość tych spotkań jest niezmienna. W Wiejskim Domu Kultury 
w Szarowie licznie gromadzą się okoliczni mieszkańcy, by wspólnie 
podzielić się jajkiem i oglądać przygotowany program artystyczny. 

Tradycji stało się zadość dzięki Radzie Sołeckiej Szarowa, OSP Szarów, 
Radzie Rodziców ZSO w Szarowie i ks.Kanonikowi Adamowi Kozłow-
skiemu. 

Dzieci z szarowskiego przedszkola czarowały publiczność poprzez 
wiersze, piosenki oraz tańce. Nie inaczej, zaprezentowali się pod-
opieczni „Jaskółki”. Tego niedzielnego popołudnia, swoje pierwsze 
urodziny świętowało także gminne „Gaudium”, które liczy sobie już 
31 chórzystów. Za swoje „Czerwone Jabłuszko”, ”Jabłoneczkę” czy 
„Walc” zostali nagrodzony gromkimi brawami i podziękowaniami, 
złożonymi przez sołtys Alicję na ręce dyrygentki- Renaty Kamody. 

W uroczystości wzięli udział m.in. Zbigniew Strączek, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Adam Kociołek z małżonką, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Sylwester Skoczek z małżonką,  radna Elżbieta Baja, 
dyrektor ZSO w Szarowie Marzena Czyż, kierownik GOPS w Kłaju 
Bogdan Czyż oraz sołtys Dąbrowy Katarzyna Szlachta. 

Nowy plan 
zagospodarowania  
już wkrótce!
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Uroczyście w 
Środowiskowym Domu
27 marca uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Brzeziu zasiedli do wspólnego śniadania. 

MOnika ruchleWicz

W pracowni kulinarnej powstały liczne przysmaki. Na stole nie zabrakło 
tradycyjnego żurku oraz sałatek  i przeróżnych ciast. Był to bardzo sympatycznie 
spędzony czas. Miłym akcentem były odwiedziny byłych uczestników, którzy ciepło 
wspominali pobyt w nim. Wspólnie spędzony czas był również chwilą wytchnienia 
po ciężkiej pracy w przygotowaniu różnorodnych ozdób wielkanocnych.  
Po spotkaniu, każdy w świątecznym nastroju wyruszył do domu, aby tam przeżyć 
Święta w gronie najbliższych. 

Droższe  
odśnieżanie
Zimowemu utrzymaniu przez 
Gminę Kłaj podlega 77 kilome-
trów lokalnych dróg gminnych. 
W listopadzie i grudniu 2012 
roku koszty utrzymania drożno-
ści tych traktów wyniosły 45 tys. 
zł. W roku bieżącym od stycznia 
do marca kwota to wyniosła 
138 tys. zł. Razem utrzymanie 
nawierzchni przez cały sezon jak 
dotąd kalkuluje się na pozio-
mie  183 tys. zł. W stosunku do 
poprzedniego  sezonu koszt 
zimowego utrzymania dróg jest 
o 40 % większy. 

Usługi w zakresie utrzyma-
nia dróg gminnych świadczy 
konsorcjum lokalnych firm z 
Szarowa i Kłaja wyłonionych  
w przetargu.

Drogi powiatowe ( 35 km) 
obsługuje przedsiębiorstwo ze 
Szczygłowa a nadzoruje Zarząd 
Dróg Powiatowych w Wieliczce. 

Podziękowanie

W imieniu rodziny poszkodowa-
nej w pożarze domu w miejsco-
wości Targowisko, serdecznie 
dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli za pomoc.  

Sołtys oraz Radni  
Wsi Targowisko 

Sprostowanie

W marcowym wydaniu Samodzielności w artykule „XXX 
Sesja Rady Gminy” użyto nazwy: Oczyszczalnia Ścieków 
w Szarowie, a prawidłowa nazwa to: Oczyszczalnia 
Ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko. 
Za pomyłkę przepraszamy. 
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Wkrótce remont 
dróg w Targowisku 

Tegoroczne drogowe modernizacje w gminie Kłaj 
rozpoczną się od remontów w Targowisku. Dzięki 
dotacji z budżetu państwa odnowiona zostanie ul. 
Ostra i Północna.

Justyna Waligóra

Na blisko 670 metrach ulicy Ostrej zostanie położony 
nowy asfalt, wraz z odmuleniem rowu odwadniającego 
oraz robotami towarzyszącymi. Nowa nawierzchnia 
bitumiczna pojawi się również na 120 metrach bieżących 
ul. Północnej. W tej lokalizacji zakres robót obejmuje także 
roboty towarzyszące: częściowe rozebranie zniszczonej 
nawierzchni oraz podbudowy. – Finisz modernizacji 
spodziewany jest z końcem maja – mówi wójt Zbigniew 
Strączek.

Spośród ośmiu firm startujących w przetargu 
najkorzystniejszą ofertę wykonania zadania zaproponował 
Bud Dróg z Drużkowa Pustego. Koszt prac opiewa na 
przeszło 316 tys. zł

INWEST YCJE

Będzie  
specjalna strefa  
ekonomiczna 
 

Władze gminy wspólnie z Krakowskim Parkiem Tech-
nologicznym zamierzają  lokalne tereny inwestycyjne 
objąć działaniem krakowskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Realny termin zakończenia wszelkich proce-
dur i formalności z tym związanych to bieżący rok.  

Justyna Waligóra

Szczegóły przedsięwzięcia omówiono podczas spotkania 
ze specjalistami Krakowskiego Parku Technologicznego: 
Krystyną Sadowską – dyrektor Działu Promocji i Marketin-
gu oraz Jackiem Bielawskim – koordynatorem  projektów. 
 
Nowi inwestorzy, miejsca pracy, wpływy do budżetu – to 
korzyści, których osiągnięcie kluczowo przybliża utworze-
nie strefy – mówi sekretarz gminy Zbigniew Fic. 

Włączenie terenów przemysłowych do SSE umożliwia 
zastosowanie wielu zachęt inwestycyjnych i czynników 
motywujących. Enklawa gospodarcza jaką jest Strefa oferu-
je przedsiębiorcom oprócz odpowiednio przygotowanych 
do inwestycji nieruchomości również system ulg podat-
kowych. Preferencje ekonomiczne są szczególnie ważnym 
elementem procesu decyzyjnego inwestorów. 

Krakowski Park Technologiczny zajmie się szeregiem 
procedur i formalności związanych z utworzeniem Strefy.  
Działania samorządu pójdą zaś w kierunku kompleksowe-
go dostosowania gruntów do wymagań przedsiębiorców. 
Istotnym przedsięwzięciem będzie budowa infrastruktury 
drogowej i doprowadzenie mediów na wyznaczoną pod 
Strefę przestrzeń. 

Atuty kłajowskiego obszaru inwestycyjnego to przede 
wszystkim  dostęp do strategicznych w skali krajowej i mię-
dzynarodowej szlaków komunikacyjnych. Mamy doskonałą 
lokalizację przy:
 - drodze krajowej nr 75 Kraków-Nowa Huta - Przemyśl,
 - europejskiej trasie E40 łączącej wschód i zachód konty-
nentu,
 - pierwszym węźle autostrady A4 od Krakowa w kierunku 
granicy wschodniej,
 - linii kolejowej Kraków – Medyka,

Na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-
nych „ gospodarcze enklawy” funkcją do 2020 roku. Są jed-
nak starania, aby wydłużyć ten okres do 2026 roku i nadal 
oferować zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców. 
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Nowe wyposażenie  
w domach kultury
Zapraszamy do domów kultury w Łysokaniach i Dąbrowie. W świetlicach można korzy-
stać z nowego wyposażenia. Dzięki unijnej dotacji zakupiono stoły bilardowe, piłkarzy-
ki, stoły i krzesła.

Justyna Waligóra

Nowa infrastruktura wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni. Doposażenie świetlic 
umożliwi rozszerzenie oferty o kolejne zajęcia i propozycje dla mieszkańców. Bilans realizacji 
projektu to: 
- WDK Łysokanie: stół bilardowy, piłkarzyki, 8 stołów, 48 krzeseł
- WDK Dąbrowa: stół bilardowy, piłkarzyki, 10 stołów, 60 krzeseł.
„Doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w budynkach WDK w Łysokaniach oraz 
Dąbrowie” kosztowało 33 456,00 zł . Wielkość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to 16 200,01 zł
Unijny wniosek złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wspól-
nota Królewskiej Puszczy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projek-

tów, objęte PROW na lata 2007-2013

Budujemy 
cyfrowy  
powiat
Gmina Kłaj uczestniczy w projekcie „E-po-
wiat” – Zintegrowany System Infrastruk-
tury Informacji Przestrzennej, wspomaga-
jący zarządzane Powiatem Wielickim wraz 
ze zwiększeniem zakresu i ilości usług 
świadczonych w formie elektronicznej”. 
Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie po-
wiat wielicki będzie drugim w Małopolsce 
samorządem posługującym się nowocze-
sną platformą cyfrową.

Justyna Waligóra

Podczas XXIX sesji Rada Gminy jednogłośnie 
wyraziła zgodę na  przystąpienie samorządu 
do programu. Przedsięwzięcie o wartości 2,6 
miliona ma zostać zrealizowane przez Powiat 
Wielicki i wszystkie gminy, które go tworzą. 

Na wspólnej platformie cyfrowej zostaną 
umieszczone dane przestrzenne, którymi 
dysponują powiat i gminy. Po raz pierwszy 
również tego rodzaju dane będą komplek-
sowo gromadzone i udostępniane. Usprawni 
to załatwianie wielu spraw, w których dane 
przestrzenne odgrywają kluczową rolę. Przy-
kładem takich procedur są: pozwolenia na 
budowę, decyzje środowiskowe i wszystkie 
zagadnienia związane z ewidencją gruntów. 

W ramach projektu przewidziano dostęp 
online do aplikacji zlokalizowanych na ser-
werze powiatu wielickiego. Chodzi przede 
wszystkim o edycję i dystrybucję danych 
przestrzennych, dostęp do danych ewidencji 
gruntów i budynków, prezentacji struktury 
własności i wartości nieruchomości, prowa-
dzenia rejestrów i ewidencji, edycji i aktuali-
zacji meta danych oraz portali: Geoportalu 
powiatowego, Portalu meta danych i Portalu 
edukacyjnego.

Zaplanowano również udostępnienie online 
danych, których dysponentem jest powiat 
wielicki. Będą to między innymi: ewiden-
cja gruntów i budynków, ewidencja sieci 
uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza, mapy 
zagospodarowania przestrzennego.
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Z cyklu „Religie Świata”
Kwietniowe wykłady UTW, rozpoczęła Siostra Halina Mol. Prelekcja z cyklu „Religie Świata” stanowiła podsumowanie chrześcijań-
stwa, buddyzmu, islamu, konfucjanizmu i taoizmu.

Wielka spartakiada seniorów 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju z wielką radością zapowiada spartakiadę integracyjną seniorów. Do wspólnej 
sportowej zabawy planujemy zaprosić Uniwersytety Trzeciego Wieku z Wieliczki, Niepołomic i Miechowa. 

Dorota Kosmowska

My gościliśmy w Miechowie na spotkaniu kulturalno - rozryw-
kowym. UTW w Niepołomicach zaprosił nas na Dzień Kobiet. 
Teraz przyszedł czas na rywalizację sportową. Pokażemy 
wszystkim, że rozwijając się intelektualnie nie zapominamy  
o muskułach.
 

Wielkim wyzwaniem będzie dobranie dyscyplin sportowych 
do naszych możliwości i sił. Na pewno zabawa będzie wy-
śmienita. Nasze studentki już oglądają katalogi z odzieżą 
sportową, no i oczywiście intensywnie trenujemy na siłow-
niach.
A w międzyczasie, 25 maja zapraszamy na wycieczkę do 
Wrocławia. 

dOrOta kOsMOWska

 Siostra Halina, z właściwą sobie tolerancją naświetliła barwność  
i różnorodność tych wyznań. Głębokie podejście merytoryczne i bar-
dzo przejrzysty i czytelny przekaz uświadomił „studentom” jak istotny 
wpływ ma wiara na nacje i narody oraz na budowanie świadomości 
i historii. Nasza tradycja chrześcijańska w wielu przypadkach nie jest 
w stanie zaakceptować, wręcz zrozumieć szokujących obrządków 
i rytuałów. Jednak przesłanie cyklu wykładów było jasne: „skoro te 

kultury, z tak wielkim zaangażowaniem podchodzą do wszystkich 
wyznaczonych sobie norm i zasad w sposób niejednokrotnie fana-
tyczny - to nie wolno nam tego nie uszanować nawet jeśli tego nie 
rozumiemy”.
Musimy pamiętać, że rozumiejąc lub nie, akceptując lub totalnie 
odrzucając pewne prawdy zyskujemy świadomość odrębności, przez 
co wzbogacamy siebie. A dzięki wiedzy, wybory są zawsze bardziej 
świadome i pełne.



9

Samodzielność kwiecień 2013

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
parafian. Pomimo mrozu łącznie w dwóch 
konkurencjach zgłosiło się 17 pięknych, własno-
ręcznie wykonanych palm  z  których najwyższa 
mierzyła  5, 56 metra! 

Jury w składzie:  P. Małgorzata Balik – przed-
stawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Kłaja, pwd. 
Krzysztof Balik – instruktor ZHP, P. Elżbieta Latos– 
przedstawiciel Rady Parafialnej i P. Elżbieta 
Szczudło – przedstawiciel Rady Gminy, miało 
ogromny dylemat z wyborem najładniejszych, 
tradycyjnych palm, dlatego przyznało aż 5 
wyróżnień. W tym roku nagrodzono również 
najmłodszego i „najwcześniej urodzonego” 
uczestnika konkursu. 

Oceniając palmy jury brało pod uwagę: wyso-

kość, dobór materiałów, kolorystykę  i tradycyjne 
zdobnictwo. Wszyscy wygrani otrzymali słodkie 
nagrody.

Laureaci konkursu na najwyższą palmę: 
I miejsce : Rodzina Chojnackich 
 
Laureaci konkursu na najładniejszą, tradycyjną 
palmę: 
I miejsce: Rodzina Margielewskich 
II miejsce: Magda i Dominik Kuras
III miejsce: Kinga Sobkiewicz

Wyróżnienia:
Jakub Konieczny 
Eryk, Patryk, Maksymilian Tobiasz 
Natalia Barańska 
Marysia Chojnacka 
Małgosia i Madzia Musiejowska

Najmłodszy uczestnik:
Maja Radulska
„Najwcześniej urodzony” uczestnik:
Bronisław  Włodek  

Organizator konkursu: 5 DH Leśni Ludzie,   Sto-
warzyszenie Rozwoju Kłaja.
Patronat: proboszcz kanonik Kazimierz Budek, 
wójt Zbigniew Strączek.
Sponsor  nagród: Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my i zachęcamy do udziału w konkursie za rok.

IN ICJAT Y WY50+

Nowoczesna  
Kobieta na Wsi  
 
„Jasmina” to nowo powstałe stowarzyszenie  
w Szarowie. Jego misją jest tworzenie warun-
ków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich 
rodzin.

elżBieta WOJas

Realizacja celu opiera 
się na zapewnieniu 
szerokiego dostępu do 
informacji i wiedzy w 
zakresie życia zawodo-
wego  oraz niesieniu 
pomocy w trudnych 
sytuacjach potrze-
bującym.  Głównym 
zadaniem organizacji 

jest także, integracja mieszkańców wsi,  łącząc 
pokolenia tworzy warunki do wszechstronnego 
ich rozwoju.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się w każdą 
pierwszą środę miesiąca. Korzystają z różnego 
rodzaju szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Członkinie dbają o swoją sprawność fizyczną re-
gularnie uprawiając nordic walking oraz jogging. 
Korzystają  z porad kulinarnych, wzajemnie wy-
mieniają się swoimi doświadczeniami. W ramach 
tych warsztatów uczestniczyły w  praktycznych 
zajęciach dekorowania tortów i wypieków. Od 
października stowarzyszenie prowadzi kurs kom-
puterowy dla seniorów. 
 
Zainteresowanym polecamy kontakt:
 
tel. : 603 088 314, 883 520 644  
e-mail: stwjasmina@wp.pl , elisajow@wp.pl

Piękne i gigantyczne 
Przy parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Kłaju odbył się konkurs na najładniejszą i najwyższą 
palmę wielkanocną.

WerOnika Bzdyl
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Wystawa akwareli Józefa 
Mularczyka
5 kwietnia miłośnicy malarstwa mogli zobaczyć w sali wystawowej Gminnej  Izby 
Regionalnej w Kłaju ponad 170 akwareli znakomitego malarza Józefa Mularczyka.

krystyna gierat 

Przepiękne, barwne akwarele dają okazję oglądającym,  do zachwytu nad wspaniałością 
polskiego krajobrazu i podziwu nad mistrzowską umiejętnością pokazania tej urody na rysunku. 
Oglądając wystawę odnosimy wrażenie, że najpiękniejsze zakątki Tatr i zachwycający pejzaż 
morski mamy na wyciągnięcie reki. Tej wystawy, która będzie trwała do 15 maja  nie można 
pominąć.
 
Wystawa w Kłaju jest drugą z kolei prezentacją akwareli Państwa Bożeny i Macieja Mularczyków. 
Pierwsza prezentacja rodzinnej kolekcji, miała miejsce w Nowym Sączu. Artystom, serdecznie 
dziękujemy za udostępnienie swoich fantastycznych prac. 

Klasyka zawsze 
popularna
Zapraszamy na wycieczkę do Sztokholmu śladami szwedzkich 
kryminałów. Zabierzemy Was do miejsc opisanych w słynnej trylogii 
Stiega Larssona („Mężczyźni ,którzy nienawidzą kobiet”, „Dziewczyna 
,która igrała z ogniem”, „Zamek z piasku, który runął”) Odkryjecie, 
gdzie powstała i co inspirowało pisarza, gdy ją tworzył. Polecamy 
również  bestsellerowy cykl kryminałów Jo Nesbo z komisarzem 
Harrym Hole.

WiesłaWa cyz

dyrektOr gMinneJ BiBliOteki PuBliczneJ

Kto pamięta jaka jest odpowiedź na wielkie pytanie o życie, wszechświat 
i całą resztę? Kto nie pamięta, niech nie panikuje, tylko przeczyta 
„Autostopem przez galaktykę”. Okazja do sięgnięcia po książkę jest 
znakomita - dziś Douglas Adams, jej autor, skończyłby 61 lat.

72 rocznica śmierci Virginii Woolf, „ Fale”
„Zawinę teraz moje cierpienie w chusteczkę. Skręcę je mocno w kłębek. 
Pójdę do bukowego lasu (…). Zabiorę mój ból i złożę go na korzeniach pod 
bukami. Obejrzę go i wezmę w palce. Nie znajdą mnie. Będę jadła orzechy 
i wypatrywała jaj w jeżynach, włosy mi się splączą i będę sypiała pod 
żywopłotami, i piła wodę z rowów, i umrę tam.”

Ekranizacje klasycznych powieści nie przestają być popularne najlepiej 
XIX-wieczne historie o tym, jacy byli ludzie i jaki był świat, zanim nastały 
najpierw era filmów i telewizji, a później era Internetu.

Karol Dickens – Słynny angielski pisarz opowiadający historie 
nieszczęśliwych, biednych ludzi, toczących nieustanne walki o przetrwanie 
i szczęście, doczekał się aż 300 ekranizacji swoich historii. Wśród jego 
najpopularniejszych adaptowanych książek są: „Opowieść wigilijna” i „Oliver 
Twist”.
 
W Księdze rekordów Guinnessa  Sherlock Holmes, postać stworzona przez 

Arhura Conana Doyle’a, od lat pozostaje najczęściej portretowanym  
w filmach bohaterem literackim.
 
Wiele adaptacji stworzono na podstawie dzieł Oscara Wilde’a. Najchętniej 
przenoszony na ekrany jest „Portret Doriana Graya”.

Największą liczbę adaptacji zrealizowano na kanwie czterotomowych 
”Nędzników” Victora Hugo.

Juliusz Verne – Uważa się go za prekursora książek z gatunku science 
fiction. Stworzone przez niego postaci eksplorowały dna mórz na pokładzie 
statków podwodnych, brały udział w kosmicznych odysejach i podróżowały 
na księżyc, zanim technologia pozwoliła na faktyczne dokonanie tego. 
Większość jego powieści wielokrotnie przeniesiono na ekrany kin. Jedną  
z ostatnich adaptacji jest „W 80 dni dookoła świata”. 

Agatha Christie – Większość książek angielskiej mistrzyni kryminałów 
została zekranizowana - na palcach jednej ręki można policzyć te z nich, 
których nie sfilmowano.

Mark Twain– Tom Sawyer i Huckleberry Finn mieli już nieskończenie wiele 
filmowych wcieleń.

Rudyard Kipling– Chyba nikt nie zdziwi się na wieść, że najczęściej 
ekranizowaną książką Kiplinga jest „Księga dżungli”.

Lew Tołstoj – Autor epickich rosyjskich powieści. Zarówno „Wojna i pokój”, 
jak również „Anna Karenina” były adaptowane wielokrotnie.

Thomasa Hardy’ego - szczególnie „Tessa d’Urberville” była wielokrotnie 
ekranizowana.

Karen Blixen – pełne miłości i wspaniałych zdjęć filmy na podstawie 
powieści – „Pożegnanie z Afryką”. 

Gustave Flaubert –„Pani Bovary” (która doczekała się kilku ekranizacji)  
i „ Szkoła uczuć”.

David Herbert Lawrence – zekranizowane książki kiedyś bardzo 
bulwersujące ze względu na zabarwienie erotyczne –„Kochanek Lady 
Chatterley, „Zakochane kobiety” oraz „Synowie i kochankowie”.

 fot. Małgorzata Balik

 fot. Małgorzata Balik
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anna JagOsz 
szkOła POdstaWOWa W grOdkOWicach 

Celem konkursu było 
propagowanie wiedzy 
przyrodniczej, uwrażliwianie 
na piękno otaczającego świata, 
dostrzeganie realnego zagrożenia 
życia na Ziemi, zrozumienie 
konieczności ochrony środowiska, 
zainteresowanie uczniów 
tematyką ornitologiczną oraz 
rozwijanie ich zainteresowań  
i uzdolnień przyrodniczych.

Nasi uczniowie wzięli udział we 
wszystkich formach konkursu: 
turnieju wiedzy, konkursie 
plastycznym, fotograficznym  
i literackim. Ten ostatni okazał się 
dla  dwóch uczennic klasy II  
szczęśliwy, to właśnie w nim nagrodę w kategorii poezja otrzymała:
Klarysa Wlazło, która zajęła II miejsce, oraz w kategorii proza: Kornelia Dąbrowska, 
która zajęła III miejsce.

Laureatki zostały zaproszone do CINEMA PARKU BONARKA na wręczenie nagród. 
Podczas uroczystości pokaz swoich umiejętności artystycznych zaprezentowali 
podopieczni fundacji osób niepełnosprawnych z Podolan. Niezwykłą atrakcją  
dla zwycięzców były dwa seanse filmowe z cyklu W zgodzie z naturą. Podczas 
pierwszego filmu, młodzi widzowie dowiedzieli się o życiu orangutanów oraz 
zagrożeniu ich przetrwania w naturze. Drugi seans odbył się w sali muzyki,  w której  
rozbrzmiewały dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, w następnej kolejności 
widzowie samodzielnie prezentowali usłyszane dźwięki,  towarzyszyła temu dobra 
zabawa. Na koniec na laureatki czekała jeszcze jedna nagroda: interaktywny quiz, 
sprawdzający ich wiedzę na temat życia zwierząt. Dziewczynki pełne wrażeń 
wróciły do domu w doskonałych humorach. 

Wojewódzki
Konkurs

Ekologiczny
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach wzięli udział w konkursie: 
EKOLOGIA I PTAKI, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Trąbkach  
i Gimnazjum w Niegowici. 

Podpalanie traw to brutalne niszczenie gleby,  
a także poważne zagrożenie dla zwierząt  

i ludzi.
Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości 

zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice, 
pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle, mrówki, 

pszczoły, osy) po wiele gatunków kręgowców (ro-
puchy, jaszczurki)  

a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi.

Pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę pokar-
mową dla wielu organizmów. W płomieniach ognia 

ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę  
i hamuje  naturalny rozkład resztek organicznych. 

    Sankcje karne :
Artykuł 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, że 
„kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szu-

wary, podlega karze aresztu lub grzywny”.
Zgodnie z art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, za 

wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny 
lub nagany. 

Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zda-
rzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 

roku do 10 lat.

Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które do-
prowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat 

materialnych. 

Wypalanie może skutkować obniżeniem lub 
wstrzymaniem dopłat dla rolników. 

TRAW !
NIE WYPALAJ

Marta Bzdyl
Referat Ochrony Środowiska  

Urząd Gminy Kłaj
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Wielkie  
„żołędziobranie”!
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju zapoczątkowany został cykl zajęć  
dla dzieci z myśliwymi z Koła Łowieckiego Las w Kłaju będącymi inicjatorami pro-
gramu „Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie przyrodniczo – ekologicznym” 
realizowanego przez członków Stowarzyszenia „Las Małopolska” w Kłaju  
w ramach programu Nasz Region Nasza Szansa, którego beneficjentem jest woje-
wództwo małopolskie. 

OliWia Bieda

WładysłaW Migdał

W spotkaniu inauguracyjnym oprócz dzieci oraz grona pedagogicznego z Panią Lucyną 
Dudziak na czele udział wzięli również wicemarszałek województwa małopolskiego 
Wojciech Kozak, wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek oraz dyrektor Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Kazimierz Sroka. 

Prelekcje prowadzili członkowie Stowarzyszenia „Las Małopolska” reprezentujący rów-
nież Zarząd Koła Łowieckiego Las, Ryszard Bartoś oraz Władysław Migdał. Uczniowie  
z ogromnym zaciekawieniem słuchali opowieści  o życiu zwierząt w puszczy i niełatwej 
pracy myśliwych. 

W swoim wystąpieniu Pan wicemarszałek Wojciech Kozak wskazał na piękno i właściwo-
ści małopolskiej przyrody z którą jest aktywnie związany poprzez piastowane stanowi-
sko, jako odpowiedzialny między innymi za sprawy rolnictwa i ochrony środowiska. 

Finałem spotkania było wręczenie nagród dla dzieci, które  zebrały najwięcej kaszta-
nów i żołędzi. Łącznie zgromadzono ok. 5 ton darów lasu, które stanowiły pokarm dla 
zwierząt podczas minionej zimy. W Kłaju największą aktywnością wykazali się:  I.Oskar 
STOKŁOSA  445 kg, II . Ola BUDZYN   200 kg, III. Bartek MUSIAŁ 156 kg, III. Emilka MUSIAŁ 
156 kg. A w Grodkowicach, które również włączyły się do akcji: I. Mateusz BABRAJ 186 
kg, I. Szymon KLUSKA 186 kg, II. Sebastian WASZCZAK 106 kg, II. Weronika PILCH  106 kg, 
III. Agnieszka STĘPIEŃ 60 kg.

Czadowi ludzie  
dla czadowych  
dzieci
Społeczności ZSO w Kłaju oraz 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Grodkowicach 
zaangażowały się w światową 
akcję UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY 
ŚWIATA II”. 

JOanna WróBel

Celem projektu było charytatywne 
wykonanie szmacianych laleczek. 
Pozyskane fundusze z ich sprzedaży 
przekazano na rzecz dzieci w Czadzie. 

Nad przebiegiem projektu czuwały 
nauczycielki: Krystyna Raga–
Łuczkiewicz i Joanna Wróbel  
w Grodkowicach oraz Bożena 
Kołodziej i Monika Moroniewicz-
Woźniak w Kłaju. 

Wykonane laleczki były niezwykłe, 
symbolizowały pomoc najmłodszych 
dla najbardziej potrzebujących dzieci 
w Afryce. 

Działaniom towarzyszyły prelekcje 
o ciężkiej sytuacji dzieci w Afryce. 
Finałem projektu była aukcja 
lalek oraz wystawa w Gminnej 
Bibliotece Publicznej. Dzięki hojności 
licytujących w Grodkowicach zebrano 
780,00 zł a w Kłaju 1 769,00 zł. 

Wybrane najbardziej oryginalne 
laleczki  z obu szkół wzięły udział  
w konkursie na oficjalnym fan page’u 
projektu „Wszystkie Kolory Świata II” 
na Facebooku.

Grodkowice reprezentowała lalka 
Sebastiana Waszczaka z klasy VI, Kłaj - 
lalka Michała Lewko z klasy IV b. 

Koordynatorzy dziękują Wszystkim, 
którzy zaangażowali się w wykonanie 
lalek, uczestnikom licytacji oraz 
Paniom Bibliotekarkom. 
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– Jakie usługi w  ramach umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia  Państwo realizujecie?
W ramach kontraktu z NFZ, czyli bezpłatnie dla pacjentów 
oferujemy pięć zakresów świadczeń medycznych. Bardzo 
dobrze rozwinięte poradnie specjalistyczne mianowicie: 
Poradnia Wad Postawy, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia 
Logopedyczna, Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Dorosłych 
z  Pracownia EEGBiofeedback; Poradnia Zdrowia Psychicznego 
dla dorosłych i dla dzieci, Poradnia Paliatywna  z opieką hospi-
cyjną dla dzieci i dorosłych.

Nasi neurologopedzi niejednokrotnie zajmują się bardzo 
trudnymi przypadkami nie tylko nauki wymowy, ale np. nauką 
jedzenia dziecka niepełnosprawnego ze złożonymi wadami 
jamy ustnej, organizują szkolenia dla logopedów, pedagogów 
i rodziców.

– Jak realizowana jest szeroko pojęta opieka psychiatrycz-
na?
Zaznaczmy, że w  rejonie nigdy wcześniej nie było poradni 
zdrowia psychicznego. Poradnia zdrowia psychicznego oferu-
je pomoc dzieciom i dorosłym. Zespół specjalistów tworzą le-
karze psychiatrzy i psycholodzy - psychoterapeuci. Do lekarza 
psychiatry skierowanie nie jest potrzebne. W Poradni Zdrowia 
Psychicznego dla Dorosłych świadczymy usługi nie tylko  
w zakresie leczenia. Wykonujemy testy, badania inteligencji, 
osobowości, nastroju, wydajemy opinie do ZUS i Komisji  
o orzekaniu stopnia niepełnosprawności, prowadzimy  terapie 
małżeńskie.

– NCPL specjalizuje się również w opiece hospicyjnej?
Bezpośrednio w domach chorych troszczymy się o poprawę 
jakości życia w czasie choroby, szczególnie  w ostatnim okre-
sie życia. Pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielę-
gnacyjnej, a także pomoc psychologiczną kierujemy również 
do najbliższych chorego.  Świadczenia w ramach hospicjum 
dziecięcego realizowane są w promieniu 120 kilometrów,  
a dla dorosłych w promieniu 30 kilometrów. Wymóg NFZ 
dotyczący rozpoznań kwalifikujących się do opieki hospi-
cyjnej jest bardzo ścisły.  Są to tylko choroby nowotworowe, 
niewydolność oddechowa i typowe schorzenia terminalne. 
W ramach hospicjum domowego opieka lekarska zapewnia-
na jest 2 razy w miesiącu,  pielęgniarska 2 razy w tygodniu. 
Dodatkowo udzielana jest pomoc rehabilitacyjna i psycholo-

giczna. Elastycznie w stosunku do potrzeb dobieramy zakres 
tych usług. Podczas każdej wizyty, chorzy i ich opiekunowie 
otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępo-
wania pielęgnacyjnego i leczniczego.

– Szczególną grupą w zakresie udzielania pomocy są cho-
rzy wentylowani mechanicznie?
 Tak, tacy pacjenci przebywają w domu i nie mają własnego 
oddechu bądź też muszą mieć oddech wspomagany przez 
respirator. Tych pacjentów swoją opieką otacza zespół skła-
dający się z  anestezjologa i pielęgniarki. Opieka hospicyjna 
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych oraz pacjentów wenty-
lowanych mechanicznie to opieka całodobowa. 

– Od 1 marca działa Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogól-
noustrojowej. Z jakich zabiegów i na jakich zasadach 
można w nim korzystać? 
Ośrodek Rehabilitacji dysponuje szerokim, profesjonalnym 
wyposażeniem. Jego oferta jest adresowana głównie dla 
dorosłych, ale nie wyklucza także wsparcia dzieci, głównie po 
urazach, złamaniach, z wadą postawy. Ośrodek działa podob-
nie do sanatorium. Podczas trzech godzin dziennie pacjenci 
korzystają z 5 zabiegów. Mamy szeroką gamę zabiegów od 
kinezyterapii poprzez masaż, prądy, magnetronik, laser po hy-
droterapię, krioterapię i światłolecznictwo. W ostatnich czasie 
wzbogaciliśmy się o wirówki do kończyn górnych  
i dolnych. Do ośrodka przyjmowani są pacjenci na podstawie 
skierowania od większości specjalistów i lekarza rodzinnego 
w przypadku udokumentowanej choroby. Kwalifikuje  
i prowadzi leczenie lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji 
medycznej.

– W Łężkowicach również w ramach kontraktu z NFZ dzia-
łają  Dzienne Oddziały Psychiatryczne. Pomoc udzielana 
jest w dwóch płaszczyznach: rehabilitacyjnej i leczenia 
nerwic. Jak wygląda leczenie, na jakie wsparcie mogą 
liczyć pacjenci?
Oddziały funkcjonują już trzeci rok i posiadają bardzo dobre 
rekomendacje i opinie. Formuła Dziennego Oddziału Psychia-
trycznego Rehabilitacyjnego opiera się na kompleksowych 
usługach psychiatrycznych, psychologicznych i terapeutycz-
nych świadczonych dla osób zazwyczaj starszych z rozpozna-
niem zaburzeń z obszaru depresji,  nastroju. Codzienne zaję-
cia dostosowane są zarówno do potrzeb całej grupy, jak i do 

Bliżej człowieka
Rozmowa z Urszulą Maturą, kierownik Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego  

Szeroka działalność ośrodka w Łężkowicach i Niepołomicach oprócz podstawowej opieki medycznej   poradni specjali-
stycznych dotyczy trudnych dziedzin medycyny takich jak opieka paliatywna, hospicyjna,  

psychiatryczna czy neurologiczna. 
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ROZMOWA

W dniu 15 kwietnia
odeszła do Domu Ojca

Ś.P. Maria Węgrzyn

ukochana Mama i Babcia naszych
współpracownic: radnej Elżbiety Baji i Kamili Polak.

Łącząc się w żałobie składamy im wyrazy współczucia.
Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj

Lucyna Buczek 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Kłaj

Radni i Sołtysi Gminy Kłaj
Pracownicy Urzędu Gminy 

Kłaj

indywidualnych możliwości każdego pacjenta. Pięciogodzin-
na opieka psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta 
pomaga w pokonywaniu swoich trudności emocjonalnych 
oraz w powrocie do zdrowia i funkcjonowania społecznego. 
W większości z tego rodzaju pomocy korzystają pacjenci starsi 
z udokumentowanym leczeniem psychiatrycznym, chorobą 
Alzheimera, otępieniem. W takich przypadkach to doskonałe 
wsparcie i uzupełnienie opieki rodzinnej. Przykładowo zajęcia 
terapeutyczne obejmują taniec, ćwiczenia muzyczno-rucho-
we (choreoterapia), psychorysunek, relaksację, muzykote-
rapię, tworzenie obrazów i rysunków (arteterapia). Chorzy 
aktywnie spędzają czas, podczas gdy ich bliscy pracują. Nie 
narzekają na nudę, samotność, odrzucenie. 

– Z kolei terapia w oddziale leczenia nerwic skierowana 
jest do młodych pacjentów.
Oddział leczenia nerwic pozwala młodym ludziom w wieku 
18-44 lat, wyrwanym chorobą z pracy odzyskać stabilność, 
znaleźć nową pracę, odnaleźć się w rodzinie, w trudnych 
momentach życia. W oddziale nerwic, lekarz psychiatra czuwa 
nad leczeniem farmakologicznym a grupowe sesje terapeu-
tyczne prowadzone regularnie przez dwóch psychoterapeu-
tów są podstawą w prowadzonym leczeniu. Terapia trwa do 
60 dni, po leczeni następuje wypis i wystawione zwolnienie  
z pracy za cały czas pobytu. Młodzi trzydziesto-czterdziesto-
latkowie po leczeniu w oddziale leczenia nerwic odnajdują się 
w społeczeństwie, zdobywają pracę, ratują małżeństwo…

– Jakie metody wykorzystuje ośrodek w terapii osób zner-
wicowanych?
Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie, od ponie-
działku do piątku pomiędzy 8.00 a 14.00. Pacjenci nie tylko 
korzystają z terapii grupowej. Biorą udział w warsztatach  
z psychorysunku, relaksacji, techniki pozawerbalnych, trenin-
gu interpersonalnego itp.

– Umowa z NFZ obejmuje również podstawową opiekę 
zdrowotną?
Cały czas przyjmujemy deklaracje do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz do pielęgniarki rodzinnej w naszych 
placówkach. 

– Co z opieką nad małymi pacjentami?
Nasza placówka jest szczególnie przyjazna dziecku. W nowo 
utworzonym gabinecie lekarza rodzinnego prawie połowa to 
deklaracje dzieci do 18 rż. Oprócz tego polecam korzystanie  
z poleconych wcześniej poradni specjalistycznych.
 
– Ciekawym punktem w ofercie NCPL są  treningi EEG 
BIOFEEDBACK. Na czym polegają i co można dzięki nim 
osiągnąć?
Terapia opiera się na wyspecjalizowanej technice kompute-
rowej. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów 
NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. EEG Biofe-

edback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego 
efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicz-
nymi zachodzącymi w naszym mózgu. 
Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo 
szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, 
którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć 
poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami 
neurologicznymi, psychosomatycznymi i psychicznymi. 
Treningi EEG Boifeedback znajdują zastosowanie w terapii 
zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Szczególnie 
polecamy je w przypadku najmłodszych pacjentów z zaburze-
niami rozwojowymi, mającymi problemy w nauce.
Sesje pomagają w uzyskaniu lepszych wyników w szkole, 
pracy, sporcie,  pracy twórczej oraz poprawiają samopoczucie. 
Terapia przynosi efekty jeśli jest systematyczna. Przynajmniej  
raz w tygodniu, odbywa się jedną,  ze zwykle dziesięciu  zale-
canych sesji.

– Skąd pomysły na takie, a nie inne świadczenia medycz-
ne?
 Urodziłam się i wychowałam w tym rejonie. Znam i czuję 
potrzeby środowiska i staram się wyjść im naprzeciw. W wielu 
kwestiach jesteśmy ograniczeni decyzjami Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Niestety nie zawsze spojrzenie finansowe  
i administracyjne jest zgodne z potrzebami społecznymi. 

– Co w przyszłości?
Życzyłabym sobie utrzymania bieżących usług dla mieszkań-
ców. Tempo i zakres zmieniających się przepisów zarówno co 
do kwalifikacji jak i lokalu to duże utrudnienie. Kontraktowa-
nie przez Narodowy Fundusz Zdrowia opiera się wyłącznie na  
zasadności przepisów i ekonomii. To czynniki, które decydują 
o funkcjonowaniu poradni.

– Jest jakaś myśl, idea, która towarzyszy Pani działaniom?
Zawsze patrzę na potrzeby otoczenia. Zawsze bliżej człowie-
ka. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że wszystko to, co  
do tej pory zrobiłam jest bardzo potrzebne. Mam szczęście   
w życiu, ponieważ udało mi się robić to, co lubię. 

– Dziękuję za rozmowę
Dziękuję.
Justyna Waligóra
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PRZEDSZKOLEROZMOWA

Zajęcia 
ogólnorozwojowe  
dla 5 i 6-latków
Współpraca naszego przedszkola z Powiatową 
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  
w Wieliczce trwa od wielu lat. Tym bardziej 
cieszy nas to, że zakres tej współpracy 
sukcesywnie poszerza się. 

kinga klag

Od tego roku szkolnego dzieci, które potrzebują 
konsultacji logopedycznej mają możliwość 
spotykania się z panią Magdą Gruszka w naszym 
przedszkolu na cotygodniowych zajęciach 
indywidualnych.
 
Ostatnią propozycją Poradni jest cykl zajęć 
ogólnorozwojowych dla dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia 
odbywają się 2 razy w miesiącu: kwietniu i maju.
 

Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice, którzy 
obserwując zajęcia prowadzone przez panią 
Magdę Gruszkę oraz Jadwigę Janiczak, mogli 
podpatrzeć ciekawe przykłady zabaw w jakie 
mogą bawić się z własnymi dziećmi rozwijając tym 
samym ich gotowość szkolną.
 
Zajęcia były doskonałym dowodem na to, że 
systematyczna praca pani Magdy, przedszkola a 
przede wszystkim rodziców przynosi spodziewane 
efekty. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne 
zajęcia.

Witamy wiosnę 
Jak co roku, w pierwszy dzień wiosny 
w przedszkolu w Targowisku było 
bardzo wesoło i bardzo zielono. 

MałgOrzata cesnyka 

Ten dzień, dzieci wraz ze swoimi 
opiekunami  spędziły na wspólnym 
śpiewaniu piosenek o wiośnie. 
Maluchy prezentowały także swoje 
Marzanny, które przygotowały wspólnie 
z rodzicami na konkurs ogłoszony 
w grupie Biedronek. Pomysłowość 
dzieciaków i ich rodziców była 
zaskakująca, a wybór tej najpiękniejszej 
był bardzo trudny, toteż wszyscy zostali 
nagrodzeni. 

Następnie, zgodnie z tradycją wszyscy 
wyruszyli barwnym pochodem wokół 
przedszkola. W przedszkolnym ogrodzie, 
przy słowach piosenki „Uciekaj zimo” 
dzieci spaliły swoje kukły. Gdy tradycji 
stało się zadość, wszystkie maluchy 
uśmiechnięte i radosne wróciły do 
przedszkola wraz z nadzieją na rychłe 
zabawy w ogrodzie.

Urodziny marchewki
W ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” w przedszkolu w Dąbrowie obchodzono „Uro-
dziny Marchewki”.  To był dzień w kolorze pomarańczowym, zdrowy i witaminowy.

krystyna  dyBczak

Rodzice wraz z dziećmi wykazali się w tym dniu dużą kreatywnością. Dzieci wyróżniały się odcieniami 
marchewkowej pomarańczy i zieleni. W każdej  z grup odbywały się zajęcia o tematyce marchewkowej. 
Dzieci dowiedziały się  z jakiego kraju pochodzi marchewka, jak powstaje pyszny sok. Zadaniem dzieci 
było wybranie i zaznaczenie zwierzątka, które lubi jeść marchewkę. Ponadto wydzieraliśmy z bibuły, 
malowaliśmy farbami. Przygotowano również pyszną i zdrową surówkę. Dzieci chrupały marchewki 
pokrojone w talarki. Degustowaliśmy też pyszne soki marchewkowe. To był dzień w kolorze pomarańczo-
wym, zdrowy i witaminowy.
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WłOdziMierz gądek

Pewnego dnia pszczelarz zagląda do pasieki i stwierdza, że 
nagle zginęły wszystkie pszczoły z jednego lub więcej uli, 
pozostawiając pusty ul z resztkami czerwiu – larw, a nawet 
z zapasem pokarmu. Brak przy tym jakichkolwiek objawów 
rabunku przez inne owady, choroby, a nawet martwych 
pszczół w ulu lub w jego pobliżu.  

Po raz  pierwszy zjawisko zaobserwowano w USA w roku 
2006. Wówczas w ciągu jednego sezonu zginęło 30% rodzin 
pszczelich. Po dzień dzisiejszy nie tylko w USA, ale również  

w Azji i Europie obserwuje się podobne zjawisko. Problem ten 
nie omija też Polski. Nasi pszczelarze od kilku lat obserwują 
zwiększone straty. Przyczyny takiego stanu rzeczy wciąż nie są 
do końca znane.            

Dodatkowo opóźniająca się w tym roku wiosna i 
przedłużające się mrozy doprowadziły do ogromnych 
spustoszeń w pogłowiu pszczół. Wielkość strat nie jest jeszcze 
znana, są jednak opinie, że niektórym pszczelarzom zginęło 
nawet 100% rodzin pszczelich. Takie zjawisko spowodowało 
ogromny niepokój wśród pszczelarzy, ale nie tylko. Wszyscy 
wiemy, że pszczoły zapylają bowiem całą gamę roślin 
uprawnych.
            
W tym miejscu apeluję do wszystkich mieszkańców gminy, 

chrońmy te małe owady! Dajmy im szansę na normalne 
funkcjonowanie i nie trujmy ich stosując wiosenne opryski 
ochrony roślin. Wykonujmy te prace w godzinach, kiedy 

pszczoły zeszły już z pożytków do uli, a więc po godzinie  
16-tej. Do zabiegów stosujmy wyłącznie środki, dopuszczone 
do użytku. Zdarzało się bowiem, że w ramach oszczędności 
używano niejednokrotnie środków już wycofanych. Apeluję 
w imieniu zrzeszonych i niezrzeszonych pszczelarzy, do 
wszystkich mieszkańców, którym pszczoły nie są obojętne:
            
Reagujcie na wszystkie nieprawidłowości związane  
z opryskami, informując o tym Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin w Bochni ul. Gazowa 7, tel. 14-612 34 77,  
oraz Urząd Gminy Kłaj tel. 12 284 11 00.

Puste pasieki
Od kilku już lat, niemal na całym świecie pszczelarze obserwują masowe ginięcie całych rodzin pszczelich. Dodatkowo 
opóźniająca się w tym roku wiosna i przedłużające się mrozy doprowadziły do ogromnych spustoszeń w pogłowiu 
pszczół.
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diOnizy kOłOdzieJczyk 
                                                           
Pyłek kwiatowy
Pszczoły oprócz nektaru  i  spadzi zbierają także 
pyłek kwiatowy czyli produkowane przez rośli-
ny męskie komórki rozrodcze. Pszczołom pyłek 
potrzebny jest do sporządzania pierzgi, czyli 
pszczelego chleba, podstawowego pożywienia 
roju. Podczas zbierania pyłku pszczoły dodają do 
niego odrobinę śliny lub nektaru  i  transportu-
ją go  w  koszyczkach znajdujących się na tylnej 
parze nóg. 
W  ciągu sezonu silna rodzina może zebrać  nawet 
do  40  kg pyłku. Dużą wartością pyłku są zawarte 
w  nim witaminy. Szczególnie licznie te prezen-
towane są witaminy  z  grupy  B, wspomagającej 
system krwiotwórczy, nerwowy i sprzyjającej 
zdrowiu skóry. Witamina  A  wspomaga wzrost  
i  widzenie. Witamina  E  wpływa na płodność  
i  zaburzenia neuromięśniowe. W  mniejszych ilo-
ściach występują witaminy  D, K i F.  Wreszcie wi-
tamina C (kwas  askorbinowy) zwalcza skutecznie 
szkorbut i zapalenie dziąseł. 
Pyłek  w  niewielkich nawet ilościach potrafi nam 
zapewnić codzienną porcję niezbędnych wita-
min.
Osoby starsze przyjmujące systematycznie pyłek  
w  niewielkich ilościach mogą oczekiwać zaha-
mowania  zmian miażdżycowych, poprawy krą-
żenia mózgowego, poprawy pamięci  i  ogólnego 
samopoczucia. Pyłek kwiatowy jest sprzymie-
rzeńcem ludzi cierpiących na cukrzycę. Skutecz-
nie obniża poziom cukru we krwi.
                                                           
Wosk pszczeli
Wosk pszczeli jest wydzieliną pszczoły, produk-
tem przemiany materii. Dla wydzielenia 1 kg 
wosku pszczoły muszą spożyć  ok. 3,5 kg miodu 
i  pewną ilość pierzgi. Wosk wydzielany jest przez 
gruczoły woskowe pszczoły  w  postaci  płynnej 
– krzepnie na powierzchni woskówek  w  postaci 
cienkich łuseczek woskowych. Plastry budowane 
są zawsze ze świeżego wosku produkowanego 
przez młode pszczoły woszczarki. Obliczono, że 
jedna pszczoła  w  ciągu swojego życia może wy-
dzielić połowę ciężaru swego ciała. Zimą pszczo-
ły wosku nie wydzielają. W  warunkach naszego 
kraju przeciętna produkcja wosku towarowego  
wynosi ok. 2 – 3 kg  z  pnia. Obfitemu wydzielaniu 
wosku sprzyjają takie warunki jak:  1) obecność  
w  rodzinie pszczół młodych, 2) odpowiednia 
temperatura  w  gnieździe  (32 – 36  stopni), 3) 
stały dopływ do ula świeżego pokarmu, 4) wolne 
miejsce  w  ulu  pozwalające  na  budowę nowych 
plastrów  i  co  najważniejsze warunkiem koniecz-
nym jest obecność matki  w  gnieździe. 

Wosk pszczeli służy do budowy plastrów i ma-
teczników, do zasklepiania komórek  z  miodem  
i czerwiem, uszczelniania gniazda, a  w  przemy-
śle służy do wyrobu węzy, świec, past  itp. 

Kit  pszczeli (propolis)
Oprócz wosku pszczoły produkują także kit 
pszczeli, który może być użytkowany  w  przemyśle   
i  w   lecznictwie. Kit pszczeli (propolis) stanowi lep-
ką`, aromatyczną  masę wytwarzaną przez pszczoły  
z  substancji balsamicznych pochodzenia roślin-
nego  z  domieszką wosku, pyłku kwiatowego  
i cząstek gleby. Propolis służy pszczołom do pow-
lekania ścian ula, zaklejania szczelin  itp. 

Ze względu na właściwości odkażające  i  znieczu-
lające stosowany jest  w  lecznictwie. Kit pszczeli 
posiada właściwości bakteriobójcze, dlatego jest 
b. skutecznym środkiem przy leczeniu ran po-
strzało-wych  i  oparzeń. Poza zastosowaniem   
w  lecznictwie  kit pszczeli nadaje się doskonale 
do przyrządzania  wszelkiego rodzaju politur.
U  Egipcjan propolis był jednym  z  niezbędnych 
specyfików używanych przy balsamowaniu 
zwłok. Produkcja kitu jest niewielka;  z  jednego 
pnia można uzyskać ok. 30 – 50 g rocznie.                                                  
                                                                 
Jad pszczeli
Jad pszczeli jest cieczą bezbarwną  o  charaktery-
stycznym zapachu. W  smaku jest równocześnie 
kwaśny  i  gorzki. Najwięcej jadu znajduje się   
w  pęcherzyku  jadowym pszczół  w  wieku ok. 15 dni,  
a  największą ilość jadu pszczoły produkują wio-
sną  i  jesienią.

Jad pszczeli jako lek przeciw schorzeniom reu-
matycznym stosowany był przez medycynę lu-
dową wielu narodów. Według relacji historyków 
jadem pszczelim leczono Karola Wielkiego  i  Iwa-
na Groźnego. 

Stwierdzono także naukowo, skuteczność dzia-
łania jadu pszczelego przy różnych formach 
artretyzmu, a  także przy schorzeniach na tle 
newralgicznym. W  Niemczech, Szwajcarii  i  we 
Francji preparaty  z  jadu pszczelego produ-
kowane są już od kilkudziesięciu lat. W  Polsce 
leczenie jadem pszczelim jest dość rozpo-
wszechnione. Przy kuracji domowym sposo-
bem stosuje się użądlenia  w  miejsca bolesne, 
stopniowo zwiększając ich liczbę od  1 – 20 użą-
dleń na jeden raz. Jednak zaleca się aby leczenie 
jadem pszczelim odbywało się pod kontrolą le-
karską. 

Mleczko pszczele
W  ostatnich dziesiątkach lat ub. wieku  a  także 
obecnie żywe zainteresowanie wzbudza jeszcze 
jeden produkt pszczeli, jakim jest mleczko pobie-
rane  z  mateczników. 

Mleczko pszczele jest wydzieliną gruczołów gar-
dzielowych pszczół robotnic. Ma ono dużą war-
tość odżywczą. Zawiera m.in. witaminy B1, B2, C, 
E. Karmione są nim larwy robotnic  i  trutni przez 
pierwsze  3 – 4   dni życia oraz matka pszczela  
w  stadium larwalnym  i  w  okresie czerwienia. 
Mleczko pszczele odznacza się także bardzo sil-
nym działaniem bakteriobójczym. Używane jest 
przede wszystkim do celów lecznczych  i  kosme-
tycznych.

Zdrowie  z  ula
Miód pszczeli naturalny

Miód jest produktem spożyw-
czym zebranym przez pszczoły  

i przerobionym z nektaru kwiato-
wego lub spadzi pojawiającej się 

na liściach i  gałązkach niektórych 
drzew  i  krzewów. 

Miód pszczeli naturalny zawiera 
cukry: sacharozę (cukier trzci-
nowy) i  cukry proste takie jak 
fruktozę  i  glukozę (70 - 80 % ), 

składniki mineralne, pewne kwa-
sy, a  także  barwniki  i  substan-

cje aromatyczne ( 43  zapachy 
różnych olejków eterycznych ) 

oraz wodę. Dojrzały miód pszczeli 
zawiera  20 - 23 %  wody.  Roz-
różnia się miody nektarowe lub 
spadziowe  i  nektarowo – spa-

dziowe.
Miody nektarowo – spadziowe 

mogą pochodzić  z  wielu gatun-
ków roślin (tzw. wielokwiatowe) 
lub głównie  z  jednego gatunku 

jako  tzw. miody odmianowe: 
wrzosowy, grykowy, akacjowy, 

lipowy i  in.
Miód płynny po pewnym czasie 
ulega krystalizacji. Miód pszczeli  
jest pokarmem dietetycznym, ła-
two przyswajalnym (glukoza), ka-
lorycznym, polecanym zwłaszcza 
dla dzieci  i  rekonwalescentów
oraz może być stosowany jako 

lek.
Nie zaleca się spożywania miodu 

przez diabetyków.       

PSZCZELARST WO
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Akademia  
rzeczy  
użytecznych
Z inicjatywy Stowarzyszenia „Klubu Seniora na 
102” przy Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie 
rusza akademia rzeczy użytecznych. 
 
Prezes stOWarzyszenia  
Mucha grażyna 

Jeżeli w duszy piękno Ci gra, masz odrobinę 
zdolności manualnych i jesteś ciekawy tej sztuki  
zapisz się już dzisiaj na warsztaty decoupage 
/m.in. tworzenie ikon/.
 
Stowarzyszenie zaprasza seniorów z całej gminy 
na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się 
raz w miesiącu o dogodnej dla wszystkich porze 
przez sześć miesięcy. 
Wyniki naszych prac będzie można zobaczyć  
w Gminnej Izbie Regionalnej w Kłaju. 
Nie zwlekaj zapisz się już dzisiaj!!! 

Czekamy na Ciebie. 
Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 
508098026 do dnia 29 kwietnia 2013 r.
 
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy 
Kłaj.

Wyjazd na Ukrainę „Drogami Wołynia” 
Zarząd TS „Wolni” Kłaj zaprasza na wspaniałą wycieczkę na Zieloną Ukrainę – „Drogami Wołynia”.  
Wyjazd  zaplanowany jest w ramach zadania ofertowego wspieranego przez Powiat Wielicki oraz 
Gminę Kłaj. Wyjazd organizowany jest przez TS „Wolni” Kłaj w najpiękniejszym okresie letnim: od 25 do 
30 czerwca 2013 r. Zwiedzając stare polskie miasta, twierdze, zamki, katedry i zespoły klasztorne oraz 
podziwiając krajobraz wokół Lwowa, Łucka, Brodów, Klewania i Ołtyki wejdziemy w klimat epoki Jana III 
Sobieskiego, jego rycerzy i chwały oręża polskiego. Zapewniamy transport, zakwaterowanie, śniadania, 
przewodnika oraz wiele wspaniałych wrażeń. 

Trasa wycieczki: Kłaj – Lwów – Brzuchowice – Brody –– Łuck – Ołtyka – Klewań – Beresteczko –Lwów – Kłaj. 
 
Zapisy oraz szczegółowe informacje: 
o wycieczce pod telefonem: 12 2841 088 lub kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00 
 
O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje termin zgłoszenia (zapisy do 30 kwietnia  2013 r.). 

Zajęcia - 
Dom Kultury 
w Targowisku
 
Poniedziałek
10:00-12:00 – Klub Mam
19:00 – Nauka poprawnego czytania (młodzież) 
Wtorek
15:00-16:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE 
FUN”  (od 9 lat)
16:00-17:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE 
FUN”  (do 9 lat) 
19:00-20:00 – Akademia Ruchu Fitness
Środa
15:00-16:30 – Zajęcia malarstwa i rysunku (grupa 
otwarta)
Czwartek
15:00-16:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE 
FUN”  (do 9 lat)
16:00-17:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE 
FUN”  (od 9 lat)
19:00-20:30 – Zumba
Piątek
14:00-15:00 – Nauka języka niemieckiego (do 9 lat)
15:00-17:00 – Nauka języka niemieckiego (od 9 lat)
17:30  – 19.00  Klub Mam

Szczegóły: Sołtys Mieczysław Piwowar  
tel.:  791-142-203, 12 284-11-48

Wójt Gminy Kłaj,
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody
Święta Konstytucji 3 Maja

Porządek uroczystości:
900 Msza Święta w kaplicy w Targowisku;

Uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości;
Akademia w Wiejskim Domu Kultury w Targowisku

Kontakt:  Justyna – j.waligora@klaj.pl     |     Magda – magdalena.sala@interia.pl

Zawody wędkarskie
Rada Sołecka Kłaja oraz Koło Wędkarskie „Las” zapraszają wszystkie dzieci i młodzież do 
udziału w zawodach wędkarskich. W tym roku, zawody będą odbywać się w każdą ostatnią 
sobotę miesiąca. 

Terminarz zawodów:
29.06.2011 r. godz. 9.00 
27.07.2011 r. godz. 9.00 
31.08.2011 r. godz. 9.00 
28.09.2011 r. godz. 9.00 – zawody gminne!
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą na miejscu. Zgodnie z regulaminem zawodów węd-
karskich, każdy uczestnik musi mieć swojego pełnoletniego opiekuna. Szczegółowe informacje 
Sołtys Kłaja Anna Konieczna tel. 12 284 31 72 (poniedziałek, środa i piątek od 9.00 do 12.00 ).

w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 lipca br. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będziemy wpłacać  
do Urzędu Gminy. Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek  

złożyć deklarację w tej sprawie.

Deklaracje można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy,  
u sołtysów lub pobrać na stronie internetowej Gminy. 

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 15 maja br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kłaju.

Michał Łuczkiewicz

DEKLARACJA
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klub mam

Kontakt:  Justyna – j.waligora@klaj.pl     |     Magda – magdalena.sala@interia.pl Szczegóły na http://rodzinnyklaj.blogspot.com

Wstęp wolny,  
wszystkie zajęcia są bezpłatne

Serdecznie zapraszamy wszystkich opiekunów: mamy, babcie a nawet tatusiów i dziadków ze swoimi pociechami na 
nasze spotkania w Domu Kultury w Targowisku. Poniedziałek – 10.00-12.00, Piątek – 17.30-19.00

 – pedagogika Marii Montessori – „Rodzicu, pomóż mi to zrobić samodzielnie” spotkanie ze specjalistą 24 maja godz. 17.30 (m.in. o tym jak uczyć 
dzieci samodzielności, w co się bawić z maluchami, dlaczego grająco-świecąco-samoruszające się, plastikowe zabawki nie uszczęśliwiają dzieci)

- naturalna pielęgnacja dzieci i dorosłych – „Kosmetyczka pod lupą”, - smaczna strona zdrowia – „Na talerzu”, - pierwsza pomoc dla dziecka
Wydarzenie specjalne:

Dzień Mamy i Dzień Dziecka - rodzinne świętowanie

 A już w maju: spotkanie z logopedą, współorganizacja Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze    



MUZYKA W PAŁACU ŻELEŃSKICH 2013
(koncert I)

W niedzielę 26 maja o godz. 18.00 w pałacyku w Grodkowicach, miejscu urodzenia naszego narodowego 
kompozytora, Władysława Żeleńskiego, odbędzie się pierwszy w tym roku koncert z cyklu „Muzyka 
w Pałacu Żeleńskich”. Jego organizatorami są Marta i Ireneusz Trybulcowie, a patronat honorowy 
tradycyjnie sprawuje wójt gminy Kłaj, Zbigniew Strączek.

Koncert nosi tytuł MUZYKA I PAMIĘTNIKI WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO, a wykonawcami są: znana aktorka 
warszawska GRAŻYNA BARSZCZEWSKA oraz wiolonczelista MARCIN BIELAWSKI i pianista WOJCIECH KOGUT. 
W programie m.in. nieznane utwory na wiolonczelę i fortepian Żeleńskiego oraz jego ciekawe  pamiętniki, 
obejmujące okres od czasów młodości do roku 1864. 

Koncerty tegoroczne poświęcone są twórczości tego znakomitego polskiego kompozytora, o którym uczy 
się młodzież szkół muzycznych w całej Polsce, i którego nazwisko, wraz z miejscem urodzenia – Grodkowice, 
figuruje w polskich oraz światowych leksykonach i encyklopediach.
Władysław Żeleński urodził się tu w 1837 roku, a jego zdolności muzyczne kształtowały się początkowo pod 
wpływem swego ojca, Marcjana Żeleńskiego, utalentowanego pianisty amatora. Władysław przeżył niebawem 
w 9 roku swego życia wielką tragedię związaną z zamordowaniem ojca przez chłopów w czasie „rzezi galicyjskiej”. 
Chociaż w późniejszym okresie życia przeniósł się z Grodkowic początkowo do Warszawy a potem do Krakowa, 

to jednak stale przyjeżdżał w te okolice do matki i swoich braci gospodarujących w Grodkowicach oraz pobliskiej Cichawie. Ciekawostką jest, 
że właśnie w odległej o kilka kilometrów od Grodkowic Cichawie, w czasie jednego z pobytów skomponował pierwszy akt swej opery „Konrad 
Wallenrod”.

Władysław Żeleński zajmuje ważne miejsce w historii polskiej muzyki: zalicza się go do 
najwybitniejszych kompozytorów polskich końca XIX w. a w dziedzinie twórczości pieśniarskiej 
zdobył miano następcy Moniuszki.
    
Grodkowice to miejsce związane z polską kulturą nie tylko poprzez osobę Władysława 
Żeleńskiego, ale także poprzez postać jego syna, znanego literata, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 
który również tu przyjeżdżał.

Organizacja, kierownictwo artystyczne i prowadzenie: MARTA i IRENEUSZ TRYBULCOWIE 
Współorganizacja: GMINA KŁAJ, INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - GRODKOWICE
Patronat honorowy: ZBIGNIEW STRĄCZEK - Wójt Gminy Kłaj   
Patronat medialny: TVP Kraków, Panorama Powiatu Wielickiego, Internetowy Serwis „Bochnianin”

Twórczość Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego,  Bolesława Leśmiana oraz Czesława Miłosza recytować 
będzie wybitny aktor - Jan Nowicki przy specjalnie skomponowanej muzyce  

Cezarego Chmiela, Jacka Kaczmarskiego oraz Marka Stryszowskiego. 
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Wójt Gminy Kłaj 
serdecznie zaprasza na spektakl muzyczno-poetycki 

wtorek, 30 kwietnia godz. 19.00
Sala Widowiskowa Urzędu Gminy Kłaj

wstęp wolny

W DRUGĄ ROCZNICĘ BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II

„Co może jeden człowiek”

Grodkowice  stary dwór  obraz Karola Homolacsa


