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Budżet 2013 – konstruktywny  
i realistyczny 

 29 stycznia Rada Gminy Kłaj jednogłośnie przyjęła budżet na bieżący rok. 

Uchwała zakłada:

1. dochody ogółem 30.091.050,00 zł

2. wydatki ogółem 30.710.146,38 zł

3. deficyt - 619 096,38 zł

4. przychody budżetu 3.827.924,38

z czego kredyty:

na pokrycie deficytu/ w tym na inwestycje z udziałem środków UE/ 619.096,38 zł

spłata zobowiązań/kredytów i pożyczek 3.208.878,00 zł

5. rozchody

z czego:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.208.878,00 zł

Justyna Waligóra 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok oraz możliwość sfi-
nansowania deficytu przedstawionego w dokumencie.  – Dziękuję Pani 
Skarbnik Elżbiecie Kuraś za przygotowanie budżetu, wszystkim radnym 
za konstruktywne postawy i otwartość. Cieszę sie, że mimo globalnego 
kryzysu, nasz tegoroczny plan finansów jest realny i zawiera sporo, bardzo 
potrzebnych inwestycji – podkreślił wójt Zbigniew Strączek. 

 Jak będzie wyglądać wydatkowanie środków publicznych? Podobnie jak 
w latach poprzednich najwięcej pochłoną trzy działy. Na oświatę przezna-
czono ponad 12 mln 731 tys. zł, na wydatki inwestycyjne 5.425.552,00 zł,  
a na pomoc społeczną blisko 4 mln 157 tys. zł.

W tym roku powstanie długo oczekiwany przez zawodników budynek 
socjalny przy boisku w Kłaju oraz projekt takiego budynku w Brzeziu. 
W przyszłości po uregulowaniu stanu prawnego boiska sportowego na 
profesjonalne zaplecze  może liczyć Szarów.  

Z nowego placu zabaw ucieszą się najmłodsi w Brzeziu. Urządzenia re-
kreacyjne staną w centrum sołectwa. Nowe sprzęty: urządzenia do gry, 
krzesła, stoły, piłkarzyki zyskają domy kultury w Dąbrowie i Łysokaniach. 
Wniosek o wartości 33 456 tys. zł uzyskał blisko 60 proc. dofinansowanie 
kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich.  
W nowym roku opracowywane będą projekty modernizacji tych obiek-
tów. 

W ramach programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” bez-
płatny dostępu do Internetu oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
otrzymają mieszkańcy o najniższych dochodach, zagrożeni wykluczeniem 
z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Do szkół  
i bibliotek oraz gospodarstw domowych trafi łącznie prawie 230 kompu-
terów. 

Gmina aktywnie przygotowuje projekty, z którymi będzie mogła 
„wystartować” w początkowej fazie obowiązywania nowego planu 

finansowego UE na lata 2014-2020. Z nowego budżetu UE będziemy apli-
kować o środki na stworzenie oferty turystyki aktywnej w obrębie Puszczy 
Niepołomickiej i turystycznego zagospodarowania Raby. To projekty  
o charakterze regionalnym i są przygotowywane wspólnie z innymi 
gminami. W nowym rozdaniu unijnych środków właśnie ponadlokalny 
charakter inwestycji będzie premiowany. Wspomniane zasoby wodne 
to nie jedyne, jakie zostaną wykorzystane do rozwoju turystyki. Tury-
styka aktywna i możliwości rekreacji będą rozwijane również poprzez  
zagospodarowanie  wyrobisk po Krusz-Geo (żwirowni). 

2013 to kontynuacja inwestycji proekologicznych jak  rozbudowa sieci ka-
nalizacyjnej. Obecnie gmina jest skanalizowana  w ponad 50 procentach. 
Od połowy 2011 roku w Kłaju i Targowisku powstało  ok. 9 500 m sieci 
kanalizacyjnej. Zadanie wykonano w ramach unijnego projektu  
o wartości  przeszło 3 mln 207 tys. zł.  Kolejne kilometry kanalizacji 
przybędą w Grodkowicach. Wkrótce początek robót. Na realizację tego 
zadania o całkowitej wartości ponad 3 mln 844 tys. zł. pozyskano 2 mln 
324 tys. zł. (kwoty po przetargu). Dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich stanowi 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Kolejnym 
przedsięwzięciem o wartości 340 tys. zł. jest opracowanie projektów bu-
dowlanych sieci kanalizacyjnej dla Szarowa, Dąbrowy, Brzezia, Gruszek, 
Łysokań – działki.

W planie wydatków znajduje się również budowa chodnika w Łężko-
wicach, koszt 200 tys. zł., rozbudowa drogi Cichawa – Kłaj na odcinku 
1 km pomiędzy E4 a DK 75 - 50 tys. zł. oraz projekt chodnika w Kłaju przy 
ul. Wiejskiej – 45 tys. zł.    

- Jestem zwolennikiem wydatkowania publicznych pieniędzy w montażu 
finansowym zakładającym pozyskanie do każdej „złotówki”  z budżetu 
dodatkowych 2 zł z funduszy zewnętrznych.  Dlatego najważniejsze 
realizowane inwestycje są współfinansowane przez UE –zaznacza wójt 
Zbigniew Strączek.   

Z pełną treścią uchwały budżetowej na 2013 i wieloletniej prognozy 
finansowej gminy na lata 2013-2019 można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

3.208.878,00 zł



4

Samodzielność styczeń-luty 2013

Wspólne chwile,  
wspólna radość! 

Wspólne kolędowanie, radość, rodzinne ubieranie choinki i smakowanie 
przedświątecznego bigosu. Mieszkańcy Kłaja i okolicznych miejscowości 
spotkali się w niedzielny  przedświąteczny wieczór, aby złożyć sobie  
życzenia i wspólnie cieszyć się z nadchodzących Świąt. 

Justyna Waligóra 
 
Kiedy otwarły się okna na piętrze sali widowiskowej i pokazali się w nich nasi 
chórzyści z GUDIUM chyba każdy był już gotowy na wspólne, radosne kolę-
dowanie. Potem w donośne śpiewy włączyła się kłajowska, parafialna scho-
la. Ozdoby, bańki, łańcuszki szybko zapełniły kilkumetrową choinkę. A jak ko-
lorowe drzewko i dzieciaki to również słodkości. Te hojną ręką rozdawał Święty 
Mikołaj. Niektórzy pod czerwonym wdziankiem rozpoznali Jana Płachno.  

Podczas kolędowania można było rozgrzać się wybornym bigosem z kuchni 
polowej. Smakołyk powstał w zaciszu kuchni komendanta Gminnego ZOSP RP 
w Kłaju Dariusza Pilcha według tajemnej receptury Ryszarda Molędy. Chętnych 
do jego smakowania nie brakowało.  
 
Nie byłoby spotkania i wspólnego kolędowania  gdyby nie inicjatywa i praca 
wielu ludzi. Pierwsze tego typu świąteczne spotkanie pod patronatem wójta 
Zbigniewa Strączka zorganizowali Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kłaju.  Wszystkich przybyłych powitał prezes Stowarzyszenia 
Stanisław Cebeńko. Gospodarz gminy Zbigniew Strączek złożył mieszkańcom 
świąteczne życzenia, zapowiedział również organizację przyszłorocznego, 
wspólnego sylwestra. 

INFORMACJE

Nowe połączenie autobusowe 

Mamy  
transport  
wewnątrzgminny
Od 2 stycznia można łatwiej 
przemieszczać się po gminie Kłaj. 
Firma transportowa Tomasza 
Jasińskiego uruchomiła nową 
i obecnie jedyną wewnętrzną li-
nię autobusową relacji Łężkowice 
– Kłaj. 

Justyna Waligóra 

Autobusy jeżdżą od poniedziałku 
do piątku. Pasażerowie mogą korzy-
stać z jedenastu kursów pomiędzy 
6.00 a 18.00. Trasa rozpoczyna się 
przy WDK w Łężkowicach. Kolejne 
przystanki zlokalizowano w Grodko-
wicach i Łysokaniach oraz Szarowie. 
Koszt przejazdu waha się w grani-
cach od 2,00 zł do 2,50 zł. 

- Mam nadzieję, że  usługi prywat-
nego przewoźnika spotkają się 
z zainteresowaniem pasażerów 
i połączenie będzie mogło bez prze-
szkód funkcjonować – mówi wójt 
Zbigniew Strączek. 

Szczegółowy rozkład jazdy na 
stronie www.klaj.pl 
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renata OlszOWska Wraz z WOlOntariuszami 

 

Podczas Wielkiego Finału zbierano środki dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.  

W tym roku do naszego sztabu dołączyło 10 uczniów z Gimnazjum z Targowiska i 8 uczennic z  Brzezia. Hojność 

ofiarodawców, ich otwarte serca i portfele, pozwoliły nam zebrać łączną kwotę 16.667,08.

Wolontariusze z Kłaja zebrali – 10.615,97 zł, Wolontariusze z Targowiska – 2.517,94 zł, Wolontariusze z Brzezia – 

3.533,17 zł. W swoich puszkach najwięcej datków znaleźli:

Emilia Włodek – 1520,77 zł, Kinga Badylak – 1010,15 zł, Łucja Więsek – 980,50 zł, Agata Ratuszek – 809,35 zł. 

Wszystkim, którzy nie pozostali obojętni na cel XXI Finału WOŚP serdecznie dziękujemy.

WIELKIEJ ORKIESTRY
XXI FINAŁ

Już po raz 20-ty, uczniowie Gimnazjum w Kłaju dołączyli do ekipy Jurka Owsiaka.  

39 wolontariuszy kwestowało  na terenie naszej gminy, Niepołomic i Krakowa. 

fot. Emila Majerz
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Otwórzmy się  
na drugiego  
człowieka
Jak co roku z inicjatywy ks. Andrzeja Gro-
deckiego opiekuna niepełnosprawnych w 
szarowskiej Parafii i Rady Sołeckiej przy-
gotowano spotkanie Wigilijne.

alicJa WóJtOWicz

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekuna-
mi uczestniczyły we Mszy św., a następnie 
przybyły do Domu Kultury w Szarowie aby 
z radością zasiąść do Wigilijnej uczty.
Zapanowała świąteczna atmosfera, przy 
łamaniu opłatkiem padały piękne słowa 
życzeń.

W czasie uroczystości podopieczna Kasia Ma-
rosz odczytała własnoręcznie napisane ży-
czenia skierowane do obecnych i wszystkich, 
których spotyka na swojej drodze. Były wy-
jątkowe. Piękna  choinka, radosna atmosfera, 
smakowite potrawy zachęcały do wspólnego 
kolędowania. Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za wspólnie przeżytą Wigilię.

Dlaczego? 
Chcemy umożliwić mamom i dzieciom wspólne spotkania i rozmowy. Klub będzie miejscem spotkań 
mam i dzieci z innymi mamami i dziećmi. Wychodzimy naprzeciw potrzebie poznania siebie wzajem-
nie i spędzania ze sobą czasu.

Kontakt z innymi mamami, które mają te same problemy i obawy, umocni je, będzie podporą i zaspo-
koi bardzo ważną potrzebę porównań, wzajemnych odniesień.

Tematyka spotkań  
Swobodne rozmowy uczestniczek, wyrażające ich aktualne potrzeby, przemyślenia najczęściej o: 

dzieciach – rozwoju, zdrowiu, pielęgnacji, potrzebach, zabawach, nauce… 
bliskości – tuleniu, kołysaniu, noszeniu w chustach, karmieniu piersią… 
ekologii – ekopieluszki, ekopranie, zdrowe odżywianie, zabawki z recyklingu… 
wychowaniu – radzeniu sobie z buntem, karaniu, nagradzaniu… 
sobie – swoich zainteresowaniach, pasjach… 
relacjach z partnerem – zmieniających się potrzebach, organizacji czasu… 
pracy – powrocie, poszukiwaniu, zapewnieniu opieki dzieciom… 
nowościach – książkach, zabawkach, akcjach, imprezach, miejscach itd.itp.

Będziemy organizować spotkania tematyczne ze specjalistami z różnych dziedzin: psychologami, 
logopedami, fizjoterapeutami, makijażystkami, stylistkami, seksuologami, prawnikami i in. oraz cieka-
wymi osobami: podróżnikami, autorami książek, aktorów… Mamy chętne do podzielenia się swoimi 
pasjami, doświadczeniami życiowymi, zawodowymi same mogą prowadzić podobne warsztaty, 
pogadanki. 

Dodatkowe atrakcje  
Możliwości działania, spędzania wspólnego czasu są bardzo szerokie możemy również zainicjować: 

dla dzieci: teatrzyki, bale, zajęcia językowe, gimnastyczne, taneczne, umuzykalniające

dla mam: wymianę ciuszków, kursy fotografowania dzieci, kursy samoobrony, kursy językowe, taniec 
brzucha, gimnastykę (nawet wspólną z dziećmi)…

dla rodzin: pikniki, grille, imprezy, kursy masażu, pierwszej pomocy, różnorodne warsztaty np. wspól-
ne przygotowanie ozdób świątecznych…

dla Ciebie i Twojego Dziecka
Klub MamKlub Mam

Wszystkich zainteresowanych prosimy o  kontakt:

Urząd Gminy Kłaj 
Referat Promocji, Kultury i Sportu 

Justyna Waligóra 
e-mail: j.waligora@klaj.pl 
tel. 12 284 11 00 wew. 28

OGŁOSZENIE

Urząd Stanu Cywilnego w Kłaju 

informuje,  

że przygotowywane są wnioski 

o  przyznanie  

Medali za długoletnie  
pożycie małżeńskie  

Zgłoszenia par małżeńskich, 

które wspólnie przeżyły 50 lat 

są przyjmowane osobiście  

lub telefonicznie pod numerem 

12 28-41-349
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Justyna Waligóra

W Zespole Szkół w jubileuszowym 
spotkaniu wzięli udział zuchy, harcerze, 
instruktorzy, przyjaciele i sympatycy 
harcerstwa. 

O motywach założenia drużyny i odro-
dzeniu się harcerstwa w Kłaju mówili ko-
mendant Hufca ZHP Wieliczka harcmistrz 
Ewa Ptasznik i założyciele „Leśnych Ludzi”  
– Elżbieta Ruszaj, Beata Motoła  i Krzysz-
tof Balik.  – Chcieliśmy, aby właśnie w ten 
sposób nasze dzieci spędzały swój czas 
– zaznaczył pwd. Krzysztof Balik. – Już 
na samy początku duża ilość wyjazdów 
i towarzysząca im otwartość pozwoliły 
na szybką integrację drużyny – dodaje 
Elżbieta Ruszaj.  

W uformowanym kręgu przy tradycyj-
nym światełku wspominano z senty-
mentem minione biwaki, rajdy, zawody 
i obozy. Wszystko zaczęło się od wymow-
nej daty 1 czerwca 2002 roku. Multime-
dialnym zapisem wspólnych, niesamo-
witych 10 lat działalności była barwna, 
również 10-minutowa prezentacja. I jak 
to podczas urodzin nie obyło się bez pre-
zentów, które przekazano na ręce druży-
nowej phm. Agnieszki Pagacz. – Bardzo 
serdecznie za wszystkie dziękujemy. Są 
wspaniałe i bardzo nam się przydadzą – 
mówi szefowa drużyny. Zabierający głos 
goście podkreślali, że drużyna powstała 
i działa dzięki ogromnemu zapałowi jej 

członków. To pasjonaci a my się z nimi 
solidaryzujemy. 

Wiele osób jest z nią związanych równo 
10 lat, czyli nieprzerwanie od samego 
momentu powstania. Zaczynali jako zu-
chy, potem harcerze a dalej instruktorzy. 

Bez Leśnych Ludzi wiele przedsięwzięć 
po prostu by się nie udało.– Jesteście 
bezinteresownymi ludźmi, dobrej woli na 
których zawsze można polegać – pod-
kreślił w swoim liście gratulacyjnym dla 
drużyny wójt Zbigniew Strączek.  

Nowe taryfy  
za wodę i ścieki
Rada Gminy ustaliła nowe taryfy opłat za wodę 
i odprowadzenie ścieków. Wprowadzone staw-
ki obowiązują  od 1 stycznia 2013 r.

Justyna Waligóra

O 10 groszy więcej za wodę i o 22 grosze więcej za 
odprowadzenie ścieków płacą mieszkańcy gminy 
od 1 stycznia 2013 roku. Nowe taryfy wprowadzo-
no po około dwóch latach status quo. 

Od Nowego Roku użytkownicy sieci wodocią-
gowej za 1 m sześc. wody płacą 3,64 zł netto, po 
doliczeniu podatku VAT to 3,93 za 1 m sześcienny 
wody (wzrost o 2,8 %). Gminny Zakład Komunal-
ny za usługę odprowadzenia 1 m sześc. ścieków 
pobiera 5,79 zł netto plus VAT, czyli 6,25 (wzrost 
o 3,9 %). 

Nieznacznie o 2,3 proc. wzrosła również stała 
opłata miesięczna za pobór wody i odprowadze-
nie ścieków. W obu przypadkach jej wartość z 3,86 
zł zwiększyła się do 3,95 zł. – Nie uległa zmianie 
stawka opłaty za czynności związane z odbiorem 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej, wciąż wynosi ona 113,50 zł netto. Do stawek 
netto dolicza się podatek VAT, który w chwili 
obecnej wynosi 8 % – mówi kierownik Gminnego 
Zakładu Komunalnego Krzysztof Włodarczyk.

Harcerski jubileusz w Kłaju
Od 10 lat wychowują, pomagają i rozwijają ideę braterstwa.  

Wspólnymi wspomnieniami, fotografiami i mega tortem uczczono okrągłe 
urodziny 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”. 

STOWARZYSZENIE  

„DOBRO DZIECKA”  
PROSI O WSPARCIE!!!

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Dobro Dziecka” działające 

nieprzerwanie od 2001 roku wspiera osoby 
niepełnosprawne z terenu gminy Kłaj i Powiatu 
Wielickiego. Od listopada 2002 roku prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu.  
Dzięki pozyskiwanym funduszom Stowarzy-
szenie organizuje liczne imprezy kulturalne 

integrujące osoby niepełnosprawne ze społecz-
nością lokalną oraz prowadzi działalność na 

rzecz ich aktywizacji zawodowej. Zapraszamy 
na stronę internetową Stowarzyszenia www.
dobrodziecka.org aby zapoznać się z pełną 
działalnością. Jednocześnie Stowarzyszenie 

zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie w po-
staci 1 %. Dzięki Państwa pomocy Stowarzy-
szenie w dalszym ciągu może wspierać osoby 

niepełnosprawne w codziennym życiu.

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać 
nazwę naszego Stowarzyszenia oraz numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 

Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”  
nr KRS 0000057765

Minęło już 10 lat…
Dziękujemy wszystkim, którzy rozwi-
jali drużynę. Działali w niej, poświęcali 
swój czas… Szczególnie drużynowym, 
przybocznym i opiekunowi.

Byli to:
Pwd. Krzysztof Balik
Dh. Beata Motoła
Dh. Urszula Cyga
Dh. Elżbieta Ruszaj
Pwd. Karolina Żuławińska
Dh. Katarzyna Kaczmarczyk
Dh. Krzysztof Perdek
Dh. Angelika Bolek
Phm. Katarzyna Laskowicz
Phm. Agnieszka Pagacz
Pwd. Piotr Janik

Czuwaj!
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SPOŁECZEŃST WO

Gala wręczenia statuetek odbyła się w Centrum Eduka-
cyjno – Rekreacyjnym ”Solne Miasto” w Wieliczce. Dionizy 
Kołodziejczyk został nagrodzony za dotychczasową aktyw-
ność społeczną. Kapituła doceniła jego działania na rzecz 
lokalnej społeczności. Szczególnie podkreślono inicjatywę 
założenia i opieki nad Izbą Regionalną oraz twórczość lite-
racką.

- Po tytułach „Człowieka Roku” i „Zasłużonego dla Kła-
ja” to kolejne odznaczenie honorujące dotychczasową 
aktywność społeczną. Czy życie bez dawania siebie 
innym miałoby sens? Jak społeczne inicjatywy wpłynę-
ły na Pana życie?  
 Przyznam się, że całe moje życie począwszy od najmłod-
szych lat to praca nad sobą. Już w przedszkolu „w dawnej 
ochronce” bawiłem się w teatr. Podobne doświadczenia 
cechują czas spędzony w organizacji KSMM (Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) w Jaworznie-Byczyni 
i w Teatrze Academica w okresie studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jako pedagog wędrowałem z młodzieżą 
po ojczystym kraju, ukazując jej uroki poszczególnych 
regionów, które są przecież trwałym elementem naszego 
patriotyzmu. 

Zawsze pociągała mnie praca z moimi przyjaciółmi, którzy 
mieli podobne zainteresowania do moich. W okresie mo-
jego długiego życia byłem inicjatorem wielu pomysłów. 
Starałem się je zrealizować, ukierunkować i tematycznie 
związać ze swoim zawodem. Będąc już na emeryturze 
postanowiłem dalej pracować dla innych,  zwłaszcza dla 
lokalnej społeczności. Mogę zatem powtórzyć za Gallem 
Anonimem: ,,Podjąłem tę pracę(…)by za darmo nie jeść 
chleba polskiego”.

Jest Pan autorem jedynej monografii Gminy Kłaj 
i najnowszej publikacji zatytułowanej „Z dziejów Kła-
ja”. Wydawnictwo ukazało się przy okazji Jubileuszu 
750-lecia Kłaja. Z jakimi komentarzami, wrażeniami 
Czytelników spotyka się Pan? 

Opracowanie monografii „Gmina Kłaj” a następnie wydaw-
nictwa „Z dziejów Kłaja” to praca rozłożona w czasie. To 
wynik wielu miesięcy a nawet lat pracy, przemyśleń,  
a także odpowiedzialności wobec Czytelników. Muszę 
szczerze wyznać, że miałem sporo obaw jak mieszkań-
cy Kłaja przyjmą to opracowanie, ponieważ każdy  
z Czytelników „zwłaszcza” na podstawie autopsji nieco 
inaczej zapamiętał różne fakty, które miały miejsce w na-
szym regionie. Na szczęście te obawy nie ziściły się,  
a wydanie książki zostało przyjęte z aprobatą. Otrzymałem 
od Czytelników sporo podziękowań i pozytywnych listów 
m.in. od p. Haliny Rzeszut z Warszawy. Córka kierownika 
Szkoły Podstawowej w Kłaju napisała: „Jestem pełna uzna-
nia dla ludzi, którzy z miłością nie szczędząc pracy dbają 
o wszechstronny rozwój wsi. Cieszy mnie niezmiernie, że 
Kłaj tak bardzo się unowocześnił”.

Na ogół pozostałe opinie są podobne do wyżej z cyto-
wanej. Było również sporo pytań dotyczących poszcze-
gólnych rodzin zamieszkałych w Kłaju oraz źródeł i za-
mieszczonych zdjęć, a nawet pytanie czy Kłaj może zostać 
miastem. Jak widać wspomniane publikacje przyczyniły 
się również do wzrostu aspiracji mieszkańców tej miejsco-
wości.

Początek Nowego Roku skłania do przemyśleń. Co 
Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu?

Zdrowie, pogoda ducha, uznanie w środowisku, posza-
nowanie postaw innych ludzi, to moim zdaniem najważ-
niejsze punkty odniesienia. Człowiek nie żyje w izolacji 
od innych, ale żyje w określonym społeczeństwie. Te 
przemyślenia wynikają nie tyle z początku Nowego Roku, 
co z perspektywy czasu z jakiej człowiek patrzy na różne 
zdarzenia, w których uczestniczy.

Dziękuję za rozmowę. 
Justyna Waligóra

Trzy pytania  
do Społecznika Roku
Każdy człowiek powinien po sobie zostawić coś więcej niż to, co otrzymał od społeczeństwa.  
Jeśli tego nie zrobi, będzie tylko zwykłym zjadaczem chleba – mówi Dionizy Kołodziejczyk,  
zdobywca Perły Powiatu Wielickiego w kategorii Społecznik.
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Magicznie i muzycznie dla kochanych Seniorów

Dąbrowa 

Babciu, Dziadziu my Wnukowie w Dniu Waszego Święta 
i każdego dnia chcemy okryć Was naszym szczebiotem, 
uśmiechem, zabawą, piosenką. Chcemy Was otulić i ochro-
nić – tak jak Wy to robicie każdego dnia.

renata kalisz

11 stycznia nasze serca były bardzo poruszone, gdy zo-
baczyliśmy pełną Salę Widowiskową przy Urzędzie Gmi-
ny w Kłaju. Staliśmy na scenie pełni obaw, strachu, ale 
wszyscy pokazaliśmy Wam, to co potrafimy najlepiej jak 
umiemy. Były piosenki, wiersze, tańce. Dziękujemy Babciu 
i  ziadziu za to, że byliście z nami. 

Szarów 

10 stycznia przedszkolaki i uczniowie klasy „0” powitali 
Babcie i Dziadków na uroczystości z okazji ich święta. Sala 
WDK w Szarowie wypełniona była gośćmi po brzegi. 

W uroczystości wzięły udział również panie dyrektor Ma-
rzena Czyż, Elżbieta Ponisz i sołtys Alicja Wójtowicz. Pani 
dyrektor powitała jubilatów oraz złożyła im najserdeczniej-

sze życzenia. Przedszkolaki zaprezentowały program arty-
styczny, były to wiersze, piosenki i inscenizacje ruchowe. 
Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali swoje wnuczęta. 
Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dzieci 
wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane 
upominki.
       
 

Kłaj

Rodzina Święta, pasterze, trzej królowie i inne jasełko-
we postacie prezentowały dzieci z Przedszkola w Kłaju. 

anna WiśnieWska

Widownia na sali widowiskowej z ogromnym wzruszeniem 
odebrała spektakl. W betlejemskiej scenerii i barwnych 
strojach dzieci zaprezentowały historię Betlejemskiej Nocy. 
Wcieliły się w role Marii, św. Józefa, aniołków, pasterzy. 
Przyszli też trzej królowie, aby złożyć dary maleńkiemu 
Jezuskowi. Magicznej mocy dodały również kolędy śpie-
wane przez dzieci. Po wspaniałym duchowym przeżyciu 
dzieci zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Wychowawczynie składają 
serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości.

Przedszkolaki babciom 
i dziadkom
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Dąbrowa 

Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie rozbrzmiał dźwiękami kolęd i wesołych 
pastorałek. Dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej, mieszkańcy Dąbrowy 
mogli podtrzymać tradycję noworoczno- opłatkowych spotkań.   

Tego wieczoru, Łukasz Lenczowski  przytoczył fragmenty Ewangelii wg. Świę-
tego Łukasza, a talentem recytatorskim w wierszu pt. „Noc Wigilijna” wykazał 
się Krzysztof Hytroś. Poruszenie i śmiech swoim mikołajkowym tańcem  
i historią „Dziewczynki z zapałkami” wywołały dąbrowskie przedszkolaki. 

Na tegorocznym spotkaniu dominowała muzyka i śpiew. Przy muzyce Marze-
ny i Bogdana Czyżów, grupa gimnazjalistów dała popisowy koncert pastora-
łek. Swoim śpiewem zachwycili szarowsko-dąbrowscy kolędnicy. Tegoroczne 
spotkania opłatkowe uświetniają występy chórzystów z gminnego chóry 
„Gaudium”. I tak, chórzyści wraz z dyrygentką Renatą Kamodą kolędowali tak-
że tego wieczoru. Licznie przybyła publiczność nie mogła narzekać na nudę, 
zwłaszcza gdy przyszedł czas na zabawę taneczną. 

Oliwia Bieda

Szarów 
Wesoło, z życzeniami i kolędą – tak społeczność Szarowa świętowała po-
czątek roku. Przy „jednym” stole zgromadzili się młodzi i seniorzy, a Dom 
Kultury długo rozbrzmiewał, wspólnym radosnym kolędowaniem. 
 
O tym, że Szarów to potęga można było kilkakrotnie usłyszeć podczas tego 
wieczoru. Tymi słowami ks. kanonik Adam Kozłowski chwalił wspólnotę za 
zrozumienie potrzeb i wspólne, odważne przedsięwzięcia całej szarowsko
-dąbrowskiej parafii. Życzył przede wszystkim zdrowia i Boga w sercu, bo jak 
podkreślił „wówczas wszystko inne będzie na swoim miejscu”. Wójt Zbigniew 
Strączek zgromadzonym mieszkańcom złożył życzenia wzajemnego szacun-
ku, pozytywnego postrzegania bliźnich i dobrych ludzi wokół siebie. Sołtys 
Szarowa Alicja Wójtowicz wymownie odniosła się do motta spotkania „Za-
wsze gdy milkniesz, by wysłuchać brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże 
Narodzenie…”   
 
Świąteczne spotkanie wypełniły widowiska na scenie. Młodzi szarowianie ze 
swoimi opiekunami - Joanną Stalą, Marzeną i Bogdanem Czyżami, Dorota 
Chudecką, Renatą Kamodą: reżyserami  spektakli, Zofią Turecką-Filipowską: 
scenografką i dekoratorką - postarali się o to, aby tego wieczoru muzycznie  
i artystycznie sporo się działo.  Wraz z pojawieniem się młodzieżowego zespo-
łu z miejscowego gimnazjum rozbrzmiały znane i mniej znane kolędy i pa-
storałki. Szczególną uwagę publiczności wzbudził najmłodszy członek grupy 
-saksofonista Filip Kuzaj. Z kolei kolędnicy z Jaskółki zachwycili nie tylko 
lekkością i finezją gry ale i różnorodnością i pięknem strojów.  
Podniosłym momentem było również wręczenie przez sołtys Alicję Wójto-
wicz i ks. kanonika Adama Kozłowskiego tegorocznych Aniołów. Zaszczytne 
wyróżnienia otrzymali szefowie lokalnej OSP: Mirosław Włodarz i Mateusz 
Dziedzic.  

Justyna Waligóra

 

Kłaj 

Dzięki Radzie Sołeckiej Kłaja, Kole Gospodyń i Stowarzyszeniu Rozwoju 
Kłaja oraz wsparciu sponsorów kilkadziesiąt osób samotnych a także 
wdów i wdowców już po raz piąty mogło uczestniczyć we wspólnym 
noworocznym spotkaniu. 
 
- Z roku na rok przybywa chętnych do wzięcia udziału w tym ciepłym, ser-
decznym wieczorze na sali widowiskowej. Dotychczasowi uczestnicy dzielą  
się z nami  bardzo pozytywnymi wrażeniami – mówi koordynator wydarzenia, 
sołtys Kłaja Anna Konieczna. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od noworocznych życzeń, które złożyli ks. kanonik 
Kazimierz Budek oraz wójt Zbigniew Strączek a także współprowadzący 
uroczystość, radny Rafał Kubas oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Kłaj Krystyna Gierat. 
 
Bogactwo świątecznych tradycji w pełni dało się odczuć podczas koncertu 
chóru Gaudium. W obszernym repertuarze znalazły się także „solówki”. Agata 
Skiba, Marta Romańska i Nikodem Wajda zaśpiewali słynne „San Damiano” 
San Sola. Całość koncertu 30 chórzystów pod batutą Renaty Kamody publicz-
ność nagrodziła gromkimi oklaskami.      
 
Prowadzący imprezę Rafał Kubas i Małgorzata Wróbel w imieniu organi-
zatorów podziękowali 25 darczyńcom, którzy w tym roku okazali serce 
i wrażliwość na los innych ludzi. A są to: Dorota i Arkadiusz Cieślak, Zofia 
i Zenon Czubak – Sklep „Żuczek”, Marzena i Bogdan Czyżowie, Stanisław 
Cichy – usługi remontowo-budowlane, Mirosław Czapka – Firma Budowlana, 
Agnieszka Krakowska – zakład fryzjerski, Justyna Liszka – firma Glas-Serwis, 
Elżbieta Łysek – Ciastkarnia Kłaj, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, dr. Ryszard Nowak – gabinet neu-
rologiczny w Kłaju, Joanna i Leopold Piórkowski – Piekarnia Kokotów, Zofia  
i Adam Piwowar, Adam Siemdaj, Stanisława i Bronisław Rajca – sklep „Gro-
szek”, Błażej Patrycjusz Stal, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Kłaja, Paulina Sobas – Zakład Fryzjerski, Halina Kubas i 
Anna Stala, Elżbieta i Piotr Wrona , Janusz Świderski – firma budowlana, Ewa 
i Władysław Śliwa – Ciastkarnia Kłaj, Marcin Tokarz – usługi dekarskie, Józef 
Trojański – Market „Point”, Maja Sobkiewicz – dekoracja Sali.   
 
Justyna Waligóra 

Targowisko

Dzięki współpracy Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowi-
sko oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku, mieszkańcy, 
jak co roku mogli spotkać się w Wiejskim Domu Kultury na Tradycyjnym 
Opłatku. 

Jasełkowy repertuar przygotowali najmłodsi uczniowie ZSO z Targowiska 
pod bacznym okiem wychowawczyń: Katarzyny Pilch, Barbary Bartoś i Beaty 
Biernat. Przypomnieli oni historię, która wydarzyła się przed wiekami w mia-
steczku Betlejem. Młodzi artyści dostali liczne brawa.

W zadumę nad istotą minionych świąt Bożego Narodzenia  wprowadziła 

GALERIA STR. 2 I 27Noworoczne spotkania 
Jak gmina długa i szeroka przez cały styczeń w szkołach i domach kultury rozbrzmiewało radosne kolędowanie. 
Wszędzie tradycyjne wieczory cieszyły się dużą popularnością, jak i wspólną, społeczną pracą włożoną w ich 
przygotowanie. W spotkaniach licznie wzięli udział nasi samorządowcy: wójt Zbigniew Strączek, przewodnicząca Rady 
Gminy Lucyna Buczek, wiceprzewodniczący Sylwester Skoczek,  wiceprzewodniczący Jan Gaj, przewodniczący Rady 
Powiatu Adam Kociołek, radni i sołtysi. 
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Zarząd TS „ Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom, którzy wsparli 
finansowo Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwoju bazy szkoleniowej i 
materialnej Klubu oraz realizacji zadań sportowych, turystycznych oraz kulturalnych w 2012 r.

Niniejszym dziękujemy:
- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak za wsparcie 
finansowe i materialne.
- Bankowi Spółdzielczemu w Wieliczce: Panu Prezesowi Edwardowi Biernackiemu oraz Pani 
Prezes Oddziału w Kłaju Janinie Rybka za wsparcie finansowe Jubileuszu 90-lecia TS Wolni 
- Panu Markowi Leśniowskiemu i firmie Coldmark za sfinansowanie transportu zawodników 
naszego Klubu na mecze wyjazdowe w sezonie wiosna / jesień 2012.
- Panu Markowi Nowakowi za współudział w organizacji imprez dla trampkarzy i seniorów
- Pani Annie Jachymek za pomoc w organizacji imprez sportowych.
- Romualdzie i Mariuszowi Buczek oraz Mirosławowi Jurkowskiemu za opiekę medyczną nad 
drużynami młodzieżowymi.
- Urzędowi Gminy Kłaj i Powiatowi Wielickiemu za wsparcie finansowe Klubu ze środków 
publicznych na realizację zadań ofertowych. 

Dziękujemy również wolontariuszom i sponsorom indywidualnym, którzy wsparli nas przy 
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych oraz wszelkich pracach porządkowych: Halinie 
Włodek, Annie Wójtowicz, Januszowi Płachno, Krystynie Płachno, Romanowi Pagaczowi, 
Janowi Nowak, Leszkowi Kamusiński, Wójciechowi Olearczyk, Adamowi Kaleta, Stanisławowi 
Palej, Witoldowi i Marcie Bogacz, Piotrowi Bodkowskiemu, Miłosławowi Czapka, Zdzisławowi 
Ślęczek, Zbigniewowi Konieczny. 

Jednocześnie życzymy naszym Sponsorom, Kibicom i Sympatykom Klubu, TS „WOLNI” 
Kłaj, oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej 
pomyślności, dostatku i radości w 2013 roku. 

                                       Zarząd Klubu Sportowego
                                           TS „WOLNI” Kłaj 

Renata Kamoda wraz ze swoimi chórzystami. Swoimi wielobarwnymi głosami 
czarował publiczność gminny chór „Gaudium”. Jak po każdym ich występie, 
nie obyło się bez głośnych oklasków i bisów.  

Po części artystycznej, przy dźwiękach zespołu muzycznego „WIRO”  bawili się 
wszyscy zebrani. W świetnych humorach wspólnie tańczyły trzy pokolenia: 
dzieci, rodzice i dziadkowie. 

Oliwia Bieda

Łysokanie

Atmosfera świąt zawitała także do Wiejskiego Domu Kultury w Łysokaniach. 
Stało się to za przyczyną gminnego Chóru Gaudium. Chórzyści pod kierow-
nictwem pani Renaty Kamody, wykonali kilka znanych i tych zupełnie nowych 
kolęd. 

W wyjątkowy klimat Świat wprowadzili także uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Grodkowicach. Grupa młodych artystów pod pieczą Mirosława Orzechow-
skiego przeniosła Łysokanian „do czasów Bożego Narodzenia”. Zaprezento-
wali oni pastorałkę w zupełnie nowej odsłonie. Oryginalnym scenariuszem 
przedstawili historię z Betlejem jakiej jeszcze nikt nie znał. 

Po artystycznych wrażeniach, przyszła pora na poczęstunek. Spotkaniu, któ-
rego organizatorem była Rada Sołecka towarzyszył zapach słodkości, kawy i 

świątecznych wspomnień. 

Oliwia Bieda

Grodkowice

W niedzielne popołudnie  20 stycznia mieszkańcy wsi Grodkowice gościli 
chór „Gaudium”. W rewelacyjnym wykonaniu zabrzmiały polskie kolędy. W 
radosnym koncertowaniu wzięli udział wszyscy goście. Mieszkańcy nagrodzili 
Wokalistów gromkimi brawami, a gospodarze – Rada Sołecka – przyjęła Gości 
małym „co nieco”...

Serdeczne podziękowania dla osób i sponsorów, którzy pomogli w organizacji 
wspaniałego wieczoru: Aneta i Grzegorz Chodziccy – „Auto Serwis” , Grażyna i 
Jan Gajowie, Jolanta Horąży, Dorota Jankowicz, Genowefa Kowal, Maria Klim-
czak, Celina Niedziocha, Anna Klucznik, Kazimiera Olchawska, Szymon Olchaw-
ski, Renata i Sebastian Pilchowie, Stanisława Rajca – właścicielka sklepu „WOJ-
DAN”,  Agnieszka Skimina, Agnieszka Szczygieł.

Podziękowania składamy również Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Iwonie 
Marzec – udostępniającej lokal dla spotkania. 

Z podziękowaniem
Sołtys i Rada Sołecka Grodkowic
Adrianna Rał

Serdeczne podziękowania 

dla 

Zarządu LKS TARGOWIANKA  
za wkład pracy,   

zaangażowanie i wysiłek  
włożony w prowadzenie  

drużyny w roku 2012.

Dziękujemy 
Trampkarze

PodziękowaniePodziękowanie
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Kolejne kilometry kanalizacji
Kolejna dofinansowana przez Unię sanitarna inwestycja obejmie w całości 
Grodkowice oraz część Targowiska, Łysokań i Brzezia. 

W sumie przybędzie 8 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 2 przepompownie. Zwycięz-
cą zeszłorocznego przetargu jest nowosądecka firma INKO 2001. Przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych prace budowlane powinny rozpocząć się w lutym. 
Wartość umowy z wykonawcą to ponad 3 mln 626 tys. zł. A unijne dofinansowanie 
to 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie  
„Podstawowe usługi  

dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 

Darmowe komputery i Internet
Trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem instytucji 
wspomagającej zarządzanie projektem realizowanym przez Gminę Kłaj 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Do beneficjentów 
trafi prawie 230 zestawów komputerowych. 

Justyna Waligóra 

Dzięki przedsięwzięciu bezpłatny dostęp do Internetu (na okres 3 lat) oraz 
70 zestawów komputerowych uzyskają  najubożsi mieszkańcy, zagrożeni 
wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Szkoły, 
biblioteki i Izba Regionalna otrzymają łącznie157 kompletów. Wartość realizacji  
projektu, którego finał zaplanowano na wiosnę 2015 roku to przeszło 2 mln 502 tys. 
zł. W postępowaniu przetargowym bierze udział 7 firm.  – Z początkiem roku weszły 
nowe, preferencyjne zasady realizacji programu. Poziom dofinansowania z 85 proc. 
został podniesiony do maksymalnego 100 proc. pułapu. Od jednostek samorządu 
terytorialnego nie wymaga się zatem żadnego wkładu własnego. Kompletujemy 
wymagane dokumenty i wkrótce liczymy na podpisanie stosownego aneksu do 
umowy – podkreśla wójt Zbigniew Strączek.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nowe inwestycje 
w Dąbrowie
Lista ubiegłorocznych inwestycji w zachodnim 
sołectwie gminy jest długa. 

sOłtys katarzyna szlachta

Mieszkańcy Dąbrowy mogą korzystać z nowych, 
odnowionych traktów. Wśród wyremontowanych 
dróg jest ulica Zachodnia. Na 620-metrowym 
odcinku wykonano nawierzchnię bitumiczną 
i uzupełniono podbudowę konstrukcji. Prace 
kosztowały 193 tys. zł. Renowacją objęto również 
sąsiedni szlak komunikacyjny – ul. Słoneczną. 
Tam nowy asfalt położono na długości 150 me-
trów. Z utwardzonej nawierzchni zapewne cieszą 
się użytkownicy ulicy Widokowej. W tej lokalizacji 
oprócz modernizacji nawierzchni ciąg komuni-
kacyjny został również wydłużony. Diametralnie 
zmieniły się warunki korzystania z ul. Żwirowej. 
Dzięki remontowi przywrócono do ruchu całko-
wicie nieprzejezdny 150-metrowy jej fragment. 
Odcinek został utwardzony i poszerzony. Wśród  
infrastrukturalnych inwestycji nie można pomi-
nąć przygotowania koncepcji, oczekiwanego 
przez mieszkańców chodnika na ul. Partyzantów. 

Z początkiem wiosny, po zmianie usytuowania 
dwóch zjeżdżalni najmłodsi będą mogli korzy-
stać z nowych urządzeń rekreacyjnych. Jeden 
spośród czterech placów zabaw wybudowanych 

dzięki unijnemu dofinansowaniu zlokalizowano 
przy dąbrowskim Domu Kultury. Jedną z waż-
nych inwestycji było również odwodnienie tego 
budynku. Wymianą rur objęto kilkudziesięciome-
trowy pas.  

Obecnie ok. 2/3 budynków w Dąbrowie posiada 
dostęp do sieci kanalizacyjnej. Drogę do wykona-
nia kolejnych przyłączy otwierają rozpoczęte w 
styczniu uzgodnienia z mieszkańcami odnośnie 
przebiegu lokalizacji trasy. W oparciu o podjęte 
uzgodnienia projektanci zaprojektują lokalizację  
sieci.

Zupełnie nowy wygląd zyskał pomnik Jezusa 
Chrystusa. Renowacją objęto całą, mocno znisz-
czoną bryłę monumentu. Gruntowną 
odnowę bezpłatnie wykonał Tadeusz Buczek.  
Uzupełnieniem prac będą wiosenne nasadzenia 
wokół pomnika. 
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KULTURAINWEST YCJE

Trzydziestu chórzystów z gminnego chóru „Gaudium” wystąpiło pod-
czas VII Wielickiego Wieczoru Kolęd.  

Koncert z udziałem około 600 wykonawców z 13 zespołów z całego 
powiatu zorganizowano w kościele św. Klemensa.

 
Justyna Waligóra

„Gaudium” choć najmłodszy stażem, okazał się jedną z najbardziej li-
czebnych formacji. Pod batutą Renaty Kamody chórzyści zaprezentowali 
oryginalne i mało znane kolędy: „W mroźną noc grudniową”, „Nad cichym 
Betlejem”, „Kolęda Góralska”. Słuchacze podkreślali radosną interpretację 
utworów i piękne, wielogłosowe brzmienie wykonawców. 

W ciągu niespełna roku do chóru dołączyło 26 kobiet i 4 mężczyzn. Zespół 
trenuje w środy i piątki o godzinie 19.00 i wciąż jest otwarty na nowych 
członków. – Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do „Gau-
dium” serdecznie zapraszamy. Zważywszy na to, że obecnie śpiewa tylko 
4 panów, szczególnie potrzebne są męskie głosy – mówi opiekun chóru 
i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj Krystyna Gierat. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. 781-287-141.   

Szopka  
kłajowska 
Pierwsza edycja konkursu na „Naj-
piękniejszą Rodzinną Szopkę Bożona-
rodzeniową” została rozstrzygnięta. 
Pomysłodawcą i organizatorem 
konkursu pod patronatem wójta Zbi-
gniewa Strączka było Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Kłaj.

OliWia Bieda

O cenne nagrody rywalizowało 7 prac. 
Jury konkursu oceniało szopki w oparciu 
o takie kryteria jak: wrażenie artystycz-
ne, oryginalność pomysłu, estetykę 
pracy, walory plastyczne tj. kolorystyka, 
kompozycja oraz dodatki. 

Pierwsze miejsce wypracowała sobie ro-
dzina Słodkich: Anna, Barbara, Tomasz, 
Michał i Aleksandra oraz Emilia i Aneta 
Skiba swoją pracą pt. „Szopka Bożona-
rodzeniowa”. Za drugą najlepszą szopkę 
uznano „Betlejemski Cud”  zrobiony 
przez rodzinę Polaków: Renatę, Wojcie-
cha, Kamila, Patrycję oraz Jana i Stanisła-
wę. A miejsce trzecie przypadło rodzinie 
Kościółków:  Katarzynie, Arturowi, 
Mirelli i Nikoli za „Szopunię”. Laureaci, za 
swoją kreatywność zostaną nagrodzeni 
cennymi nagrodami ufundowanymi 
przez Spółdzielnię Handlowo-Usługową 
„Samopomoc Chłopska” w Kłaju. Za 
wyjątkową pomysłowość  i miniaturowy 
wymiar zostały także wyróżnione dwie 
prace: „Jezus Malusieńki” rodziny Lewko: 
Elżbiety, Macieja, Klaudii, Michała, Julii 
oraz szopcia Rodziny Kościółków. 

Sponsorami nagród dla prac wyróżnio-
nych są Maja Bugaj- Sobkiewicz Sklep 
„LAURA”  oraz Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Kłaj.

Uroczyste wręczenie nagród obędzie się 
8 marca podczas Święta Kobiet na Sali 
Widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju 
organizowanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kłaja. 

Gaudium
na wielickim  

wieczorze kolęd
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KULTURA

Jasełkowe  
tradycje  
w Brzeziu
W Szkole Podstawowej w Brzeziu 
odbyły się Jasełka przygotowane 
przez uczniów klas I, II i III  nad 
którymi czuwały Gertruda Rusak 
i Katarzyna Stawarz. W pięknie 
udekorowanej sali  zasiedli na-
uczyciele, uczniowie i rodzice na-
szej szkoły. 

katarzyna  staWarz

Całość przedstawienia poprzedziły 
wigilie klasowe, na których składa-
liśmy sobie życzenia nucąc przy tej 
okazji kolędy. Po krótkiej przemowie 
pani dyrektor Małgorzaty Sobkie-
wicz zaczęło się przedstawienie 
jasełkowe. 

Fabuła Jasełek przedstawiona 
została w klasyczny sposób.  
W pierwszej scenie Maryja z Józe-
fem wędrują z nadzieją na znalezie-
nie noclegu. Drugą scenę otwierają 
Trzej Królowie, którzy składają dary 
dzieciątku.Ostatnia scena jest po-
święcona dzieciom, które przy żłób-
ku przypominają, że zabawki nie 
są aż tak ważne, ale istotne jest aby 

być dobrym  dla innych i wykonywać 
swoje obowiązki przez cały rok.

Jasełka przeplatały się z kolędami 
śpiewanymi przez szkolny chór pod 
nadzorem Małgorzaty Miśkiewicz. 

Magia  
Kolęd  
w Dąbrowie 
Wspólne śpiewanie zbliża ludzi.  
W naszej polskiej tradycji śpiewa-
nie kolęd jest czymś szczególnym 
i naturalnym. Wszyscy lubimy je 
śpiewać, bo tworzą magiczną at-
mosferę. 

renata kalisz

Tak też było w kościele pw Św Stani-
sława BM w Szarowie. Dzięki wielkiej 
uprzejmości Księdza Proboszcza Ada-

ma Kozłowskiego i Księdza Wikariusza 
Andrzeja Grodeckiego dzieci z Przed-
szkola w Dąbrowie zaśpiewały Maleń-
kiemu tak, jak potrafiły najpiękniej. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli i śpiewali 
razem z nami, a zwłaszcza całym Ro-
dzinom naszych dzieci za tak wielkie 
zaangażowanie.              

IX Gminne Ja-
sełka
Tradycja świątecznych jasełek 
sięga dawnych czasów, kiedy ro-
dziny gromadziły się by wspólnie 
śpiewać kolędy i razem święto-
wać. I tak jak, co roku również 
mieszkańcy gminy zebrali się  
w sali widowiskowej Urzędu Gmi-
ny by wspólnie oglądnąć IX Gmin-
ne Jasełka.

OliWia Bieda

Tegoroczne, jasełka zostały przygo-
towane przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Kłaju. Młodzi aktorzy 
pod kierunkiem  Anny Margielew-
skiej i Justyny Wolskiej udowodnili, 
że „Do Betelejem nie jest tak daleko”. 

Spektakl został połączony z przeglą-
dem kolęd. W świąteczną atmosferę 
wprowadził Chór „Gaudium” wyko-
nując kilka premierowych pieśni.    
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PSZCZELARST WOKULTURA

diOnizy kOłOdzieJczyk

Historia rozwoju pasiecznictwa   
w Europie sięga co najmniej 10 tysięcy 
lat, o czym świadczą rysunki odkryte   
w  jaskiniach znajdujących się na terenie 
dzisiejszej Hiszpanii. Pierwotna gospo-
darka bartna polegała na rabowaniu 
miodu dzikim pszczołom. W Polsce 
w okresie średniowiecza rozwinęło się 
bartnictwo, które polegało na zwabianiu 
rojów do wcześniej przygotowanych 
dziupli wydrążonych w starych grubych 
pniach oraz na zabieraniu pszczołom 
plastrów z miodem. Później zaczęto pro-
dukować tzw. ule kłody wywodzące się  
z  bartnictwa, które u nas przetrwało aż  
do połowy XIX w.

Ci bartnicy pszczelarze nie znali jeszcze 
współczesnej ramki więc powszechnie 
stosowano snozy tj. beleczki, które po-
ziomo u powały zakładano w Dzierżo-
niowskich ulach skrzynkowych i to już 
był wyraz pewnego postępu w hodowli 
pszczół.

W  Kłaju i najbliższej okolicy warunki do 
hodowli pszczół były sprzyjające. Śro-
dowisko przyrodnicze było bogate w te 
wszystkie składniki, które służyły pszczo-
łom: umiarkowany klimat, obfitą szatę 
roślinną jak (lasy, łąki, pola uprawne, 
sady z  drzewami owocowymi). Niemniej 
jednak ówczesna wydajność miodu  
i  wosku z jednego ula nie była zbyt wy-
soka. Wiedza ówczesnego pasiecznika 
dotycząca hodowli pszczół była jeszcze   
w  powijakach. W miarę rozwoju nauki 
zaczęto tworzyć pierwsze przydomowe 
pasieki z prawdziwego zdarzenia.

Obecnie warunki naturalne uległy 
zmianie, środowisko przyrodnicze zo-
stało skażone, zniknęły pola uprawne, 
powszechnie stosuje się szkodliwą dla 
pszczół chemię. Gospodarka pasieczna 
nie funkcjonuje należycie. Do tego do-
chodzą jeszcze choroby pszczół te znane 
już dawniej jak: zgnilec, nosemoza czy 
choroba majowa i  te najnowszej gene-
racji jak: warroza, infekcja pierwotnia-
kiem lub chemiczne zatrucie owadów 
pestycydami. Gospodarka pasieczna   
w  naszej gminie jest bardzo zróżnico-
wana. Sołectwa położone w północnej 
części przylegają bezpośrednio do 
puszczy, natomiast południowe poło-
żone w większej odległości niż 2 km od 
puszczy  w  znacznie mniejszym stopniu 
mogą korzystać z jej dobrodziejstw.

Atoli rekompensatą wsi położonych  
w  południowej części gminy są istnieją-
ce tam pola uprawne, zwłaszcza te na-
leżące do ZDHiAR-u, które w znacznym 
stopniu są także obsiewane roślinami 
miododajnymi jak rzepak czy gorczyca.

Na ogół większą wydajnością z pnia 
mogą się cieszyć pszczelarze wsi leżą-
cych w południowej części gminy. Nie-
jako potwierdzeniem tego stanu rzeczy 
jest fakt, że w takich miejscowościach 
jak: Targowisko, Dąbrowa, Gruszki, znaj-
dują się na ogół większe pasieki niż te   
w  miejscowościach położonych w pobli-
żu puszczy.

Według szacunku na naszym obszarze 
mamy zaledwie ok. 30 pszczelarzy, 
którzy ogółem posiadają około 250 uli  
z pszczołami. Taka ilość  pni  utrzymuje 

się od 2000 roku. W większości są to 
drobne pasieki od 1 do 10 pni a tylko 
pięciu pszczelarzy posiada pasieki liczą-
ce od 20 do 40  pni. Spośród tej liczby do 
Gminnego Koła Pszczelarzy w Kłaju na-
leży ok. 20 członków, to głównie ludzie 
starsi. Brak młodego narybku może się 
w przyszłości odbić niekorzystnie na ca-
łej gospodarce rolnej w naszym regionie. 
Przypomnę, że w 1945 r. w naszej gminie 
było aż 76 pszczelarzy, członków Koła.

Obecnie w Gminnym Kole Pszczelarzy  
w Kłaju od szeregu lat działają tacy do-
świadczeni pszczelarze jak: Władysław 
Pawełek, Stanisław Czyż, Wiesław Wcisło, 
Mieczysław Ponikiewicz, Julian Łach, Jan 
Snoch, Wacław Kowal, Józef Bugajski, 
Włodzimierz Gądek i prezes Stefan Fidor. 
Mogą oni podzielić się wiedzą płynącą 
z długotrwałej praktyki lub wiedzą zdo-
bytą podczas udziału w licznych kursach 
z młodszymi lub początkującymi kolega-
mi, którzy takiej informacji  potrzebują.

 

Niniejszy referat został odczytany w dn. 1 XII 
2012 r. podczas spotkania członków Gmin-
nego Koła Pszczelarzy w Kłaju z okazji święta 
patrona pszczelarzy, oraz  70-lecia istnienia 
GKP w Kłaju.

W  gminie Kłaj już od 70 lat istnieje organizacja miłośników hodowli pszczół  
dawniej działająca pod nazwą Miejscowe Koło Pszczelarzy a obecnie  
jako Gminne Koło Pszczelarzy w Kłaju. 

i ich miłośnikachOpszczołach

Ciekawostka 
Legenda głosi, że gdy patron pszcze-
larzy św. Ambroży był jeszcze małym 
chłopcem na jego głowie usiadł olbrzy-
mi rój pszczół, nie czyniąc mu najmniej-
szej krzywdy. 
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BIZNES

Dlaczego w obszarze aktywnie wspieranym 
przez Spółdzielnie są lokalne inicjatywy 
kulturalno-sportowe?
Wspieranie organizacji pozarządowych jest 
głęboko zakorzenione w długoletniej tradycji 
Spółdzielni. Nasz statut oprócz działalności 
gospodarczej mówi także o aktywności spo-
łeczno-wychowawczej Spółdzielni.  Możliwość 
pomocy lokalnym stowarzyszeniom sporto-
wym, kulturalnym, kołom gospodyń i innym 
organizatorom imprez na terenie gminy jest 
kwestią bardzo istotną. Promujemy społeczne 
zaangażowanie, zbiorowy wysiłek i postawy 
wspólnotowe.  My zyskujemy prestiż i pozy-
tywny wizerunek wśród mieszkańców. Dobra 
współpraca i wsparcie organizatorów imprez 
przekładają się na liczbę zakupów w naszych 
sklepach. Klient jest zadowolony, my jesteśmy 
zadowoleni. Tak krąg się zamyka.

Spółdzielnia jest sponsorem nagród w kon-
kursie na ”Najpiękniejszą rodzinną szopkę”. 
Na co zatem mogą liczyć jego zwycięzcy?
Dla laureatów przygotowaliśmy bony towaro-
we o łącznych nominałach 500 zł, 300 zł i 200 
zł. na zakupy w naszych sklepach.

W jakiej kondycji finansowej jest Spółdziel-
nia. Jak odczuwa stale rosnącą konkurencję 
na rynku?
Mimo konkurencyjnego otoczenia, w tym in-
tensywnego rozwoju innych sieci handlowych, 
nasza kondycja finansowa jest dobra.  Nadal 
mamy stałych klientów. Jednak obserwujemy, 
podejmowaną przez nich zmniejszą ilość za-
kupów. 
 
Jak kształtuje się polityka kadrowa Spół-
dzielni? Jaki jest poziom zatrudnienia? Czy 
będzie się ono zwiększać, czy przeciwnie 
zmniejszać?
Łącznie w naszych sklepach w Kłaju, Targowi-
sku i Stanisławicach zatrudniamy 50 pracow-
ników. W najbliższych miesiącach planujemy 
utrzymać taką ilość personelu. Nie będzie 
zatem ani zwolnień, ani zwiększenia zatrudnie-
nia. Prowadzimy szkolenia uczniów w zawo-
dzie sprzedawcy. Od roku 2013 chcielibyśmy 
zwiększyć liczbę uczniów głównie z terenu 

gminy Kłaj.

Nowy rok – nowe wyzwania. Co niesie 2013 
rok? Jak będzie się rozwijać Spółdzielnia w 
gminie Kłaj?
W tym roku w obawie przed globalnym kry-
zysem nie planujemy znaczących inwestycji 
czy remontów. Nie chcemy również „działać na 
kredyt”, który w naszym przypadku jest szcze-
gólnie drogi. Życzylibyśmy sobie powtórzenia 
wyniku finansowego z ostatnich lat. Utrzyma-
nia dobrej kondycji finansowej mieszkańców 
gminy i podobnej jak w latach ubiegłych liczby 
zakupów. Wówczas będziemy mogli na do-
tychczasowym poziomie inwestować w lokal-
ne społeczne inicjatywy.  
 
Co nowego w wynajmowanych przez Spół-
dzielnię nieruchomościach? 
Wśród 15 wynajmowanych w całej gminie 
lokali wkrótce znacząco wyróżni się pomiesz-
czenie w centrum Kłaja obok „Gazowni”. Na 
parterze tego budynku prywatny najemca 
zamierza uruchomić klubo-kawiarnię. Myślę, 
że nowa i jedyna obecnie tego typu oferta spo-
tka się z dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców.  

Branża jest wymagająca. Nie jest łatwo 
sprostać oczekiwaniom klientów co do 
poziomu cen, promocji, asortymentu, 
wyposażenia, jakości obsługi. Jak dosto-
sowujecie ofertę do zmiennych oczekiwań 
konsumentów?
Podmiotom działającym dzisiaj na rynku han-
dlu detalicznego artykułami spożywczymi 
nie jest łatwo. Zwłaszcza jeśli nie stoi za nimi 
potężny, zagraniczny kapitał i reklama w me-
diach. Aby istnieć musimy stale usprawniać 
swój model działania. Najnowsza zastosowana 
przez nas strategia to TOP-1500. Program ma 
na celu zmianę wizerunku cenowego naszych 
sklepów, tak by konsumenci postrzegali je 
jako atrakcyjne cenowo. Wprowadziliśmy 
nowe ceny dla najważniejszych towarów, które 
większość klientów zapamiętuje i na ich pod-
stawie buduje obraz sklepu jako taniego bądź 
drogiego.

Uważni klienci widzą również permanentne 
zmiany w wyglądzie sklepów i w systemie 
identyfikacji wizualnej.  
Dbamy o jak najlepszy wizerunek naszych 
sklepów, jako miejsc nie tylko atrakcyjnych 
cenowo ale i przyjaznych, z uporządkowaną 
przestrzenią. Stale inwestujemy w ich moder-
nizację, podnoszenie standardu wyposażenia 
i jakości obsługi klienta poprzez cykliczne 
szkolenia pracowników. Ostatnio całkowity „re-
modeling” przeszedł sklep w Targowisku. Tam 
klienci mogą korzystać z zupełnie nowej prze-
strzeni. Zaś wśród najwyżej ocenionych przez 
naszą sieć jest sklep w Kłaju. Na 5 możliwych 
gwiazdek, właśnie tyloma może się chwalić. To 
nasza wizytówka.    

Planujecie poszerzenie asortymentu? Co 
wyróżnia Waszą ofertę?
Mamy zamiar poszerzyć nasz sklep w Kłaju 
o stoisko chemiczno-gospodarcze. Powierzch-
nia handlowa zwiększy się o ok. 30 m². Klienci 
będą mieli większy wybór artykułów chemicz-
nych i gospodarstwa domowego.   
Promujemy i prowadzimy sprzedaż regional-
nych wytwórców. Podstawowe produkty jak: 
pieczywo, ciasta, w tym legendarne kłajowskie  
pączki, wędliny, makarony to gama produktów 
rodzimych producentów.   

Czy planujecie akcje zwiększające sprze-
daż?
2013 jest dla nas rokiem wyjątkowym, Rokiem 
Jubileuszu 65-lecia istnienia. Z tej okazji przy-
gotowujemy wiele wydarzeń, akcji promo-
cyjnych i  rodzinnych pikników dla klientów 
naszych sklepów. W kalendarzu wyróżni się 
również data 1 lipca – Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości, ale wszystkich niespodzianek 
nie będziemy teraz zdradzać.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w rozwoju Spółdzielni.

Dziękuję i serdecznie zapraszam Klientów do 
naszych sklepów.

Justyna Waligóra

Biznes społecznie 
odpowiedzialny 
Rozmowa z prezes Spółdzielni Handlowo-Usługowej 
„Samopomoc Chłopska” w Kłaju Stanisławą Nowak.
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PRACABIZNES

- Czym zajmuje się Cech?
Zrzeszamy ok. 200 przedsiębiorców z  powiatów 
wielickiego, krakowskiego i myślenickiego. Mamy 
11 sekcji branżowych, m.in. : fryzjerską, budow-
laną, stolarską, motoryzacyjną. Nasi rzemieślnicy 
szkolą  uczniów w wielu poszukiwanych na rynku 
zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, 
blacharz samochodowy, lakiernik, elektromecha-
nik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz 
małej gastronomii, cukiernik, piekarz, elektryk, 
ślusarz, kamieniarz, murarz, malarz-tapeciarz, 
tapicer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
sprzedawca i stolarz.

- Kogo dotyczy oferta praktycznej nauki zawo-
du?
Oferta jest szczególnie przydatna dla uczniów 
szkół zawodowych. Aby złożyć dokumenty do-
szkoły zawodowej trzeba wskazać miejsce, gdzie 
będzie się odbywać praktyczną naukę zawodu. 

- Jakich ekspertów najbardziej brakuje na 
rynku? 
Z naszego doświadczenia wynika, że na rynku jest 
bardzo duży popyt na usługi: blacharzy budow-
lanych, dekarzy, złotników, zbrojarzy-betoniarzy, 
cieśli budowlanych. A co najważniejsze, nasz Cech 
jest w stanie zapewnić praktyczną naukę tych 
zawodów. 

- Czym Pan zajmuje się w Cechu?
Należę do Cechu od 26 lat. Obecnie pełnię funkcję 
podstarszego w Zarządzie Cechu. Odpowiadam 
przede wszystkim za administrowanie i obsługę 
techniczną nieruchomości, promocję i współ-
pracę zagraniczną ,oraz całokształt  działalności 
ekonomicznej i gospodarczej cechu. Jestem prze-
wodniczącym sekcji budowlanej.  Zarząd Cechu 
oraz inne organa cechu jak:  sąd cechowy, komisja 
rewizyjna -  pracują społecznie. Jestem członkiem 
komisji egzaminacyjnych w zawodach: mura-
rz-tynkarz ,technolog robót wykończeniowych, 
betoniarz-zbrojarz , brukarz przy Małopolskiej 
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 
oraz członkiem Komisji Promocji w Małopolskiej 
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

- Do jakich unijnych projektów zapraszacie 
Państwo mieszkańców? 
Wciąż trwa nabór do projektu : Pracodawca „Efek-
towny, fachowy, skuteczny”. Projekt skierowany 
jest do przedsiębiorców  z terenu powiatów: 
wielickiego, bocheńskiego, limanowskiego, 
myślenickiego, krakowskiego i Krakowa. Uczest-
nikiem projektu mogą być również pracownicy, 
którzy zajmują się kwestiami kadrowymi. Projekt 
jest całkowicie bezpłatny. Podczas zajęć można 
dowiedzieć się jak motywować, wynagradzać 
i rozwijać swoją kadrę. Szczegóły na naszej stronie 

internetowej.

- Praktykanci mają szansę na zatrudnienie?
Rocznie szkolimy prawie 200 uczniów. W więk-
szości to absolwenci gimnazjum. Uczniowie wy-
różniający  się  bardzo często zostają zatrudnieni 
w tych zakładach. Pod tym względem w dobrej 
sytuacji są specjaliści branży motoryzacyjnej, fry-
zjerskiej, budowlanej . Wielu z nich otwiera własne 
zakłady. Spośród swoich praktykantów, 6 zatrud-
niłem a pozostali bez problemu znaleźli zatrudnie-
nie w innych zakładach rzemieślniczych.

- Czym jeszcze charakteryzują się praktyki?
Uczniów szkolą nasi rzemieślnicy- instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu, dzięki temu mamy 
pełną kontrolę nad procesem szkolenia. Z kolei 
aktywną współpracę ze  szkołami, w których 
uczniowie uczą się teorii zawodu wykorzystujemy 
w wypracowaniu wspólnego modelu kształcenia. 
Bardzo przydatne w tym zakresie są również 
cykliczne spotkania organizowane w Starostwie 

Powiatowym z władzami oświatowymi i dyrek-
torami szkół. Dostrzegamy wiele sprzeczności 
w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa 
a ustawą o rzemiośle. W zeszłym roku  spotkaliśmy 
się i rozmawialiśmy na ten temat z Sekretarzem 
Stanu Minister Edukacji Panią Krystyną Szumilas. 
W spotkaniu uczestniczyli również poseł  RP Pani 
Urszula Augustyn , dyrektorzy szkół ,  przed-
stawiciele samorządów z powiatu wielickiego 
i przedstawiciele naszego cechu wraz z osobami 
odpowiedzialnymi za kształcenie zawodowe oraz  
instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

- Jakie jeszcze inne przydatne informacje 
możemy przekazać zainteresowanym szkole-
niami?  
Każdą osobę zainteresowaną szkoleniami zapra-

szamy do kontaktu z Cechem. Nabór do szkoły 
trwa do 31 sierpnia. Dużą liczbę staży uzyskujemy 
przy współpracy z Urzędem Pracy. Zawsze każde-
go tratujemy indywidualnie. Pomagamy zdiagno-
zować własne predyspozycje, doradzić odnośnie 
wyboru ścieżki kształcenia. Nawet jeśli jakiegoś 
szkolenia nie ma w naszej ofercie, wówczas pole-
camy inne centra tego typu. 

- Dlaczego warto być członkiem Cechu?
Wszelkie organizowane przez nas szkolenia  (np. 
podatkowe, zusowskie, częściowa odpł. za BHP) 
dla naszych członków są za darmo.  Bezpłatnie 
wspieramy naszych członków w funkcjonowaniu 
firm od strony ekonomicznej i prawnej.  Prowadzi-
my pełną obsługę ZUS . Pośredniczymy w wyko-
naniu i dostarczaniu dokumentacji do OHP w celu 
rozliczenia refundacji za szkolonych uczniów. 
Występujemy w spornych sprawach do instytucji 
i urzędów.   Prowadzimy działalność charytatywną 
dla dzieci z powiatu wielickiego. Organizujemy 
mikołajki, pomoc dla swoich członków, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji. Staramy się integrować 
środowisko rzemieślnicze poprzez organizowanie 
różnego rodzaju  uroczystości i imprez: noworocz-
nych, opłatkowych , sportowych i turystycznych. 

- Jaki jest główny profil działania Niepublicz-
nego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego?
 Instruktor uczy praktycznej nauki zawodu a Ośro-
dek kształci teoretycznie około 100  uczniów 
rocznie. Uczniowie zdobywają teoretyczną wiedzę 
w zawodach t. jak: lakiernik, blacharz, mechanik 
samochodowy, piekarz, cukiernik, fryzjer i sprze-
dawca. Ośrodek bardzo ściśle współpracuje 
z Urzędem Pracy. Wspólnie organizujemy szkole-
nia. Ostatnio zrealizowaliśmy bardzo interesujące 
szkolenie dla osób  bezrobotnych pn. „Nowocze-
sny pszczelarz ”, szkolenie w dwuletnim systemie  
APIPOL .  To autorski projekt członka zarządu 
Cechu Stefana Kisielowskiego. Podczas zajęć 
teoretycznych i praktycznych uczyliśmy obsługi 
elektronicznego ula. Dodam, że projektem zainte-
resowane są liczne podmioty zagraniczne.

Czy, każdy może skorzystać z usług rze-
czoznawców Cechu? 
Usługi świadczone przez naszych rzeczoznawców 
są ogólnodostępne. Typowe opinie i ekspertyzy 
dotyczą oceny technicznej wykonanych usług, 
ich poprawności. Przykładowo, czy dane okna 
zostały zamontowane poprawnie, czy wykonano 
pełny zakres wykończenia budynku, czy przycięcie 
drzew wykonano poprawnie, czy ogród został 
prawidłowo zaaranżowany? 

- Dziękuję za rozmowę.
Justyna Waligóra

Rzemieślnikiem być?
O szkoleniach, poszukiwanych na rynku zawodach i działalności Powiatowego Cechu  

Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce rozmawiamy z jego członkiem Markiem Lasoniem.
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50+

dOrOta kOsmOWska

Naszą największą dumą  i zacnym reprezentantem jest 
chór „GAUDIUM”. Wykłady i atrakcje realizowane w tym 
semestrze: warsztaty komputerowe, nauka języka angiel-
skiego i niemieckiego, zajęcia plastyczne i ruchowe: pila-
tes, nauka tańca. Wykłady z kulturoznawstwa, cykl „Religie 
świata”, zagadnienia ekonomii, wykłady z profilaktyki zdro-
wotnej. Wiele z tych zajęć odbywa się dzięki dofinansowa-
niu pozyskanemu poprzez otwarty konkurs na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Projekt 

realizowany jest dzięki uprzejmości UTW Wieliczka, który 
zaprosił nas do  współudziału w zadaniu. 

Nasi członkowie od początku powstania Uniwersytetu 
z chęcią i zapałem biorą udział we wszystkich proponowa-
nych warsztatach i spotkaniach integracyjnych. Krąg na-
szych studentów zwiększa się, liczymy już ponad 90 osób.

Serdecznie zapraszamy do UTW na pewno nie będą się 
Państwo nudzić.

Prężny rozwój   
Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku  
w Kłaju

 Trwa Drugi Rok Akademicki,  w którym wykłady przeplatają się  
z ciekawymi  imprezami kulturalno –rozrywkowymi.
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50+ PASJE

Pod jej okiem do ostatniego występu na sali 
widowiskowej przygotowywało się aż 65 mło-
dych tancerzy. Taneczne marzenia w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku spełniają również 
seniorzy. O fascynującej przygodzie z tańcem 
rozmawiamy z Ewą Lipińską – Glicą.  

Były ciekawe choreografie, barwne stroje, 
a przede wszystkim liczni goście, których 
zgromadził taneczny pokaz zespołu Dan-
ce&Fun. Ciężko było przygotować tak dużą 
grupę? 
-Nie było to proste, ale udało się, przede 
wszystkim dzięki dużej pracy i zaangażowa-
niu dzieci do zajęć. Nie można pominąć tu 
roli rodziców, którzy pomogli mi w wyborze, 
kupnie i szyciu strojów do tańca. No i na końcu 
przemyślana logistyka, doświadczenie w pracy 
z dziećmi – i gotowe.

Czym zajmujesz się poza nauką tańca? 
– Jestem nauczycielem nauczania wczesnosz-
kolnego. Pracuję obecnie w Szkole Podstawo-
wej w Suchorabie w oddziale przedszkolnym. 
Poza tym zajmuję się domem i wychowuję 
dwójkę dzieci.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem? 
– Już od najmłodszych lat bardzo lubiłam tań-
czyć. Rodzice zauważyli, że mam bardzo dobre 
poczucie rytmu i zapisali mnie do zespołu 
taneczno-wokalnego ,,Czarne jagody” oraz 
ogniska muzycznego w Kłodawie (woj. wielko-
polskie). Jako studentka Uniwersytetu Łódzkie-
go tańczyłam w studenckim zespole Areobic 
Sportowy. Ukończyłam studia podyplomowe 
Artystyczna Kreacja Ruchu i Tańca na AWF 
w Krakowie. Na bieżąco uczestniczę w warszta-
tach, kursach tanecznych, by doskonalić swoje 
umiejętności.

Czy masz w tej dziedzinie jakieś sukcesy?  
– Prowadzę w mojej szkole od 4 lat kółko te-
atralno – taneczne. Moi podopieczni otrzymali 

wyróżnienia oraz dwa razy GRAND PRIX w 
Powiatowym Konkursie Teatralnym ,,Bajdurek”. 
Jako najlepszy zespół z powiatu wielickiego 
braliśmy udziały w pokazie w Nowym Sączu, 
gdzie prezentują się najlepsze zespoły z nasze-
go województwa.

Jakie warunki trzeba spełniać żeby zostać 
instruktorem tańca? 
– Przede wszystkim trzeba mieć predyspozycje 
do tańca, dobre poczucie rytmu, pamięć mu-
zyczną, trzeba znać się na rytmice, odpowied-
nie przygotowanie (wykształcenie) i  pomysły 
na choreografię.

Czym cechują się zajęcia z dziećmi a czym 
z seniorami?  
– Założenia zajęć są bardzo podobne, chodzi 
o to, żeby uczestnicy po zakończeniu zajęć byli 
zadowoleni. – Najtrudniej pracuje się z dziećmi 
najmłodszymi, ponieważ trzeba bardzo dużo 
uwagi poświęcić organizacji i dyscyplinie na 
zajęciach. Oprócz tego, trzeba tak zaintereso-
wać dzieci tańcem, by się nie zniechęciły i brały 
czynny udział w zajęciach.

Ile lat ma najmłodszy i najstarszy uczestnik 
kursu? 
– Najmłodszy ma 5 lat, a kobiet o wiek się nie 
pyta.

Tańczyć może każdy? Na taniec nigdy nie 
jest za późno lub za wcześnie?  
-Oczywiście, tańczyć może każdy niezależnie 
od wieku.

Jak dokończyłaby Pani zdanie „Tańcz i ...” ? 
– Tańcz i bądź szczęśliwy.

Ludzie, którzy tańczą są nie tylko w lepszej 
formie ale i pozytywniej patrzą na świat. 
Taniec zmienia życie? 
– Bez wątpienia, rytmiczne poruszanie się 
przy muzyce z jednej strony daje człowiekowi 
satysfakcję, przyczyniając się do podniesienia 
jego sprawności osobistej, a z drugiej daje mu 
odprężenie psychiczne. Ludzie, którzy lubią 
tańczyć są radośniejsi, bardziej otwarci, mogą 
dać się ponieść fantazji i zapomnieć o smut-
kach dnia codzienngo.

Czy przeżyłaś jakąś szaloną przygodę zwią-
zaną z tańcem? 
– Oczywiście, że tak, ale nie zdradzę szczegó-
łów.

Kogo określiłabyś mianem „tanecznego 
autorytetu”? 
– Chyba nie podam konkretnej osoby, uważam, 
że jest bardzo wielu wspaniałych tancerzy, od 
których warto czerpać inspiracje. 

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję 
Justyna Waligóra  
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fot. Joanna Wojciechowska
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ZDROWIE

W skład ziarna wchodzi skrobia - 85 % i otoczka 
biologiczna - 15 %. Substancje znajdujące się 
w takiej otoczce umożliwiają rozszczepienie 
i przyswojenie przez nasz organizm skrobi 
(przypomnijmy sobie zasadę mechanizmu 
„samotrawienia”). 

Oczyszczona, rafinowana mąka nie posiada 
otoczki, a więc tego co jest najlepsze i najpo-
trzebniejsze w ziarnie. Na strawienie kawałka 
białego pieczywa lub drożdżówki potrzeba ca-
łego szeregu substancji, które będą pobierane  

z zapasów naszego organizmu. Mąka oczysz-
czona to skrobia, która jest pozbawiona infor-
macji biologicznej (kodu i dlatego będzie tra-
wiona z trudem, a nie strawione jej resztki będą 
wypełniać fałdy tłuszczowe w naszym ciele). 

Każdy gotujący wie, co się dzieje, gdy zanurzyć 
mąkę w ciepłej wodzie, ona pęcznieje, tworząc 
klajster, substancję podobną do kleju. Dokład-
nie tak samo nie strawiona skrobia pęcznieje  
w naszych jelitach, przeszkadzając normalne-
mu procesowi trawienia, na dodatek jeszcze 
nie strawiona skrobia jest głównym sprawcą 
tworzenia się złogów we krwi, zanieczyszczenia 
naczyń krwionośnych i powstawania kamieni 
w pęcherzyku żółciowym. 

Żeby pieczywo, ciastka, herbatniki, bułeczki  
i praktycznie wszystkie produkty z białej mąki 
wyglądały bardziej apetycznie stosuje się do 
ich produkcji różnorodne domieszki: barwniki, 
środki aromatyczne, środki odkwaszające, przy-
śpieszacze, utrwalacze, spulchniacze (środki 
spulchniające) itp. Gdzie się później podziewają 
te „domieszki”! . Niestety pozostają w nas do 
końca życia, (a jest ich ponad 100). Pod wpły-
wem tych „domieszek” naczynia krwionośne 
„drętwieją” i mąka zamienia się w mękę. Prak-
tycznie wszystkie gatunki chleba wypiekane są 
na drożdżach piekarskich, a drożdże jak wiemy 
powodują procesy fermentacyjne w jelitach. 
Oprócz tego, jak stwierdzili amerykańscy 
naukowcy, drożdże aktywizują powstawanie 
nowotworów w organiźmie. Spożywając chleb, 
zamieniamy swój układ pokarmowy w „pole 
walki” między drożdżami, znajdującymi się  
w pieczywie i naturalną mikroflorą jelit. Ponie-

waż jednak spożywamy od najmłodszych lat, 
to właściwa mikroflora u większości osób – to 
rzadkość. Zaparcia, wzdęcia brzucha, choroby 
układu pokarmowego- to w wielu przypadkach 
skutki nadmiernego spożywania chleba, bułek, 
słodkich ciast itp. 

Szkodliwość pieczywa drożdżowego, które 
po raz pierwszy pojawiło się w Egipcie około 
piętnaście tysięcy lat temu, była stwierdzona 
już dość dawno. Wiele narodów, żeby uchronić 
się przed wymieraniem piekło tylko przaśny 

chleb i zwyczaj ten utrwalali w formie religij-
nych dogmatów. Na przykład w Biblii czytamy: 
„Nic kwaśnego nie spożywajcie, wszędzie gdzie 
będziecie przebywać,  jedzcie tylko przaśny 
chleb”. To bardzo korzystna i mądra rada. Myśl-
my o tym by zrezygnować z białego pieczywa 
u wielu osób może spowodować szok, ale jeśli 
jest Państwu drogie własne zdrowie- zdecyduj-
cie się na ten krok. Proszę starać się spożywać 
chleb z mąki grubo mielonej, lub pieczony bez 
użycia drożdży. 

Proszę nie jeść świeżego chleba, należy odczekać 
jeden, dwa dni, dopóki drożdże nie stracą swojej 
aktywności i przestaną być szkodliwe (ale jest 
to bardzo trudne w przełamaniu naszych przy-
zwyczajeń ). Można opiekać chleb w tosterach, 
sporządzać suchary, grzanki itd.

Wszystkie „wzbogacone” kasze, podobnie 
jak i ziarna, są pozbawione tych wartościo-
wych substancji, które znajdują się w ich 
otoczce i będąc oczyszczonymi są trudno 
przyswajalną skrobią. Dlatego też zaleca 
się  spożywanie nie oczyszczonych kasz i nie 
oczyszczonego ryżu. Rafinowane i „wzboga-
cone” pożywienie (cukier, herbatniki, wędliny, 
chipsy, pieczywo itp.) zwykle zawierają mało 
wody, a nadmiar soli lub cukru. Spożywa-
jąc takie produkty odczuwamy pragnienie, 
dlatego też popijamy je różnymi płynami.                                                                                                                                         
Tak tworzy się błędne koło. Mianowicie: spo-
żywanie rafinowanych produktów powoduje 
pragnienie co z kolei wywołuje zapotrzebowanie 
na napoje by je zaspokoić. Płyny wypłukują soki 
trawienne, co zakłóca procesy trawienne poprzez 
gwałtowny brak witamin i fermentów. A więc 

znów odczuwamy pragnienie, zaspakajamy je 
płynami. W rezultacie przybywamy na wadze, 
napełniamy się wodą, stajemy się ociężali, od-
czuwamy brak energii i sił. Stąd trzeba pamię-
tać, że pijemy płyny piętnaście- dwadzieścia 
minut przed jedzeniem lub godzinę półtorej po 
posiłku. 

Jak się okazuje rafinowane produkty nie tylko 
szkodzą naszemu zdrowiu, ale również oddzia-
ływują na psychikę. Jeśli ktoś ma niezrówno-
ważony charakter, zachowanie i jest nadpobu-

dliwy w kontakcie z innymi, przede wszystkim 
powinien zmienić swój jadłospis i przejść na na-
turalne pożywienie- tak radzą indyjscy lekarze. 
Japończycy często żartują: „jeśli małżonkowie 
dzień rozpoczęli od kłótni- niech pomyślą  
o tym, co jedli poprzedniego dnia”.                                                                                            

Amerykańscy psychologowie twierdzą, że 
zmniejszenie w jadłospisie człowieka ilości 
cukru, mięsa i kawy obniża ich agresywność 
o 50%. Według nich – wniosek jest jeden – 
przestępczość, podobnie jak i chorobę należy 
leczyć naturalną dietą. Nasi mądrzy przodkowie 
wiedzieli o tym znacznie wcześniej. Mądrość 
wschodnia głosi: „Bóg stworzył pożywienie,  
a diabeł kucharza”. Hipokrates twórca medycy-
ny mawiał „natura nas żywi i natura nas wyleczy 
tylko trzeba wiedzieć, co z czym”.                        

Czytelnik tego artykułu może pomyśleć:  jak 
żyć bez wędliny, białego pieczywa, kawy, cu-
kierków, czekolady itp.? Stąd mamy już u dzieci 
candidę czy grzybicę przewodu pokarmowego, 
ale to już kolejny aspekt naszej rzeczywistości. 
Natura podarowała człowiekowi ogromną 
różnorodność naturalnych produktów. Więcej 
fantazji! Jeżeli bardzo chcemy to możemy cza-
sami zjeść cukierka, ulubione ciastko, plasterek 
wędliny. „Trucizna”  w nie dużych ilościach nie 
jest szkodliwa, a czasami może być lekarstwem. 

W naszym organiźmie jest około dwóch kilo-
gramów różnych bakterii w przewodzie po-
karmowym. Dlatego tak ważna jest znajomość 
procesów trawienia w poszczególnych odcin-
kach naszego przewodu pokarmowego. Szerzej 
o tym innym  razem.                                                                                          
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CO? GDZIE?  KIEDY?ZDROWIE

Wprawdzie drugi czwartek, każdego miesiąca pozostaje dniem orga-
nizacyjnym, podczas którego zapoznajemy się z aktualnymi planami, 
imprezami, informacjami. Pozostałe czwartki  miesiąca będą miały 
trochę inny charakter niż dotychczas. Co to znaczy? Rozpoczynamy 
tematyczne spotkania z  wizażystką, kosmetyczką, fryzjerką, stylistką, 
pedikiurzystką. Zasięgniemy porad, sugestii, wskazówek jak w wieku 
50+ dbać o siebie i być z siebie zadowoloną. 

Następny temat na nasze spotkania to  „steel dart” czyli rzutki. Zaku-
piliśmy profesjonalną tarczę i lotki. Rozpoczynamy naukę rzucania, 
poznajemy zasady gry i historię. Pomogą nam w tym profesjonaliści 
w tej dziedzinie Piotr Cymerys z przyjaciółmi. Mamy  ambitne plany 
stworzenia drużyny darta. Może zarazimy naszym pomysłem inne 
organizacje z gminy i rozegramy wspólny turniej. 

Aktywnie opracowujemy nasz kolejny pomysł czyli – seanse filmowe. 
Wdzięcznym tematem  byłyby polskie filmy przedwojenne z Bodo, 
Dymszą, Smosarską. Oprócz tego nie zwalniamy tempa z podróżami:

12 maja - Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. Wycieczka dla ducha, 

umysłu i ciała.

15 czerwca  - Kamianna i Krynica Zdrój. Kamianna centrum apiterapii 
z pięknym skansenem pszczelarskim. Krynica - kurort. 

6 lipca - Kazimierz Dolny. Zaczarowane miasteczko. Piękne o każdej 
porze roku. Atrakcji będzie wiele. Wycieczka statkiem po Wiśle, Mu-
zeum Złotnictwa, przejazd meleksem po największym wąwozie  
w Europie. Zwiedzanie miasteczka, no i obowiązkowo poznamy kli-
mat kazimierskich kafejek.

7 września  - II Kłajowski Zlot Kijarzy. Ogromnie cieszy nas, że tak 
dużo osób chodzi z kijami. Ubiegłoroczna impreza cieszyła się wiel-
kim powodzeniem a i  tą postaramy  się zorganizować  jak najlepiej.

Zapraszamy tych, którzy chcą wstąpić do naszego Koła. Każdy jest 
mile widziany i oczekiwany. 

Zarząd Kłajowskiego Koła Emerytów, Rencistów i  Inwalidów

LP DATA WYKŁADOWCA TEMAT

1.  04.03.2013 Jolanta Szwalbe Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

2. 18.03.2013 Ewa Rejszek Podstawowa pielęgnacja cery

3. 08.04.2013 Siostra Halina Mol Religie świata

4. 22.04.2013 Magdalena Łanuszka Historia sztuki

5. 06.05.2013 Konrad Chechelski Szkolenie pierwszej pomocy

6. 20.05.2013 Halina Bursztyńska Eliza Orzeszkowa i jej mężczyźni

7. 03.06.2013 Siostra Halina Mol Religie świata c.d.

8. 17.06.2013 Magdalena Matras- Mastalerz Lektury 60 + (siła słów)

Super atrakcje dla Seniorów
Po świątecznej przerwie w Kłajowskim Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów powracamy do naszych czwartkowych spotkań.

KALENDARZ WYKŁADÓW UTW KŁAJ
SEMESTR IV 2013

Spotkania będą odbywać się o godz. 17.30
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Projekt „Stawiam na siebie” realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych z Brzezia w partner-
stwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy z Tomaszkowic oraz Środowiskowym Domem Samopomocy z Niepo-
łomic rozpoczął ostatni etap realizacji. Od listopada 2012r do lutego 2013r szesnaście osób objętych projektem odbywa 
staże wspierane u pracodawców. Beneficjenci pod okiem opiekuna wspieranego wdrażani są w obowiązki, które zostały 
określone przez  pracodawcę. Składamy podziękowania dla następujących firm, które umożliwiły naszym uczestnikom 
projektu realizację stażu: Restauracja „Azalia” Szarów, Kwiaciarnia „Azalia” Kłaj, Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U sąsiadki” 
Szarów,  Ryszard Juszczyk Deliaktesy „Morelka” Tomaszkowice, firma „Solne Miasto” Wieliczka, Urząd Gminy Biskupice, 
„Dworek Emilii” Dariusz Szwed Tomaszkowice, Maria Bugaj-Sobkiewicz sklep „LAURA” Kłaj, Gmina Niepołomice, Jacek Mu-
siał i Andrzej Zakrzewski Agencja Ochrony VIP Niepołomice, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Niepołomice, 
Hotel „Niepołomice”. 

Projekt był realizowany od marca 2011 do lutego 2013, a jego łączna wartość to 870 tys. zł.  Osiągnięto cel projektu, któ-
rym był rozwój osobowości Beneficjentów  przyczyniających się do poprawy życia społecznego i wzrost zdolności do 
zatrudnienia. U Osób Niepełnosprawnych nastąpił rozwój możliwości samostanowienia i  uczestnictwa w życiu rodzin-
nym i społecznym. Uczestnicy nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podnieśli kwalifikacje zawodowe 
dostosowane do potrzeb rynku pracy. Z pozyskanych środków w ramach projektu została dostosowana architektura bu-
dynku dla Osób Niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. Działania realizowane w ramach 
projektu były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkim oso-
bom zaangażowanym przy realizacji projektu składam podziękowania za profesjonalną obsługę o czym świadczyć fakt, 
wytypowania projektu przez WUP Kraków  do „Dobrych Praktyk”.   

Koordynator Elżbieta Latos 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka. 

Człowiek – Najlepsza Inwestycja!

Ostatni etap projektu  
„Stawiam na siebie”  

u pracodawców
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WiOla siOła, izaBela kOłOs, kinga dziadOń 
gimnazJalistki z zsO W szarOWie 

Celem projektu jest poznanie nowych 
ludzi, zdobycie nowych umiejętności, 
nowych doświadczeń. Podczas spotkań 
chcemy sprawdzić czy zawody, które 
prezentują nasi goście będą odpowiadać 
naszym oczekiwaniom.

Pierwszym gościem była pani kuchar-
ka Małgorzata Dowgiert. Nasz ekspert 
odpowiadał na wszystkie pytania w spo-
sób bardzo humorystyczny, ciekawy  
i wyczerpujący. Następnie w małych grup-
kach przyrządziliśmy wspólnie pyszne 
naleśniki. Nasz gość wybrał najsmaczniej-
szego i wręczył wygranej grupie w nagro-
dę: „Drewnianą łyżkę kucharza”. Bawiliśmy 
się świetnie. 

W przypałacowym gospodarstwie w 
Grodkowicach, poznaliśmy zawód rolnika. 
Pan Stanisław Placek oprowadzając nas 
po Zakładzie ciekawie opowiadał o tema-
cie spotkania. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
zawód rolnika był kiedyś automatycznie 
przekazywany z ojca na syna. Niektórzy 
robili sobie nawet zdjęcia z krówkami w 
tle, a wszystko zakończyło się wspólnym 
grillem z przepięknym widokiem na oko-
licę.

Spotkanie z zawodowym strażakiem 
panem Grzegorzem Kołtonem, było pełne 
atrakcji i zabaw. Zaprosiliśmy na nie młod-
szych kolegów i koleżanki. Gość opowie-

dział nam m.in. na czym polega jego pra-
ca, w jakich rodzajach akcji uczestniczy, 
jaką szkołę trzeba skończyć, żeby wykony-
wać ten zawód. Zostaliśmy zapoznani  
z zagrożeniami, jakie na nas czyhają  
w szkole i w domu, a także z zasadami 
prawidłowego zachowania się w sytu-
acjach pożaru i innych nieszczęśliwych 
wypadków. Potem przeszliśmy do konku-
rencji strażackich takich jak:. „Rozwijanie 
węża”, „ Gaszenie pożaru”. Śmiechu przy 
tym było, co nie miara. Spotkanie uświa-
domiło nam jaka ogromna odpowiedzial-
ność wiąże się z zawodem strażaka. 

Mieliśmy również przyjemność spo-
tkać się z panią dyrektor ZSO w Szarowie 
Marzeną Czyż. Poznaliśmy ją, jako osobę 
sympatyczną, miłą, z dużym poczuciem 
humoru. Odgrywaliśmy różne scenki 
przedstawiające szkolne życie, malowa-
liśmy karykaturę nauczyciela i bawiliśmy 
się w zabawę przedstawiającą zalety 
i wady bycia dyrektorem szkoły. 

Z zawodem leśniczego zaznajomili-
śmy się w niepołomickim Nadleśnictwie.. 
Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy 
pana Leśniczego, który bardzo intere-
sująco opowiadał o swojej pracy. Jedną 
z atrakcji było wspólne ognisko w gronie 
naszych rówieśników. Ten dzień utkwi 
nam na długo w pamięci i będziemy go 
miło wspominać.

Z panem policjantem Markiem Siołą 
rozmawialiśmy o plusach i minusach 

wykonywania tego zawodu. Wcieliliśmy 
się w policjantów podczas zabaw: „Wskaż 
podejrzanego”, „Przesłuchanie”, „List 
gończy”. Bardzo zainteresował nas pokaz 
akcesoriów policyjnych oraz pobieranie 
odcisków palców.

Pielęgniarka pani Paulina Chudecka 
opowiedziała nam o swojej pracy, zapo-
znała nas z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Zorganizowaliśmy konkurs 
na mistrza bandażowania, rysowaliśmy 
karykatury pielęgniarki, które nasz gość 
powiesił w Ośrodkach Zdrowia w Kłaju 
i Brzeziu.

Dzięki tym spotkaniom uświadamia-
my sobie, że możemy wykonywać zawód, 
który sobie wymarzymy, nawet taki, który 
stereotypowo przeznaczony jest dla jed-
nej płci, np. dziewczyna może zostać stra-
żakiem, a chłopak pielęgniarzem. Spotka-
nia zachęcają nas do wczesnego szukania, 
sposobów realizacji naszych marzeń. 
Pomagają też w wybieraniu odpowied-
nich szkół. Widzimy, że każdy zawód mo-
żemy wykonywać, a zwłaszcza ten, który 
wykonywać możemy z pasją. W projekcie 
wspierają nas Paulina Jankowicz, Joanna 
Stala i Dorota Chudecka  dzięki,  którym 
uwierzyliśmy w nasze siły i wiele nas łączy 
w pozytywnym działaniu. Chcemy wydać 
książeczkę, która będzie efektem naszej 
wspólnej pracy.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaskółka” realizuje projekt w ramach programu: ”Młodzież w działaniu”. 
Został on napisany przez gimnazjalistów z ZSO w Szarowie. Zgodnie z tematem: ”Rozmawiaj to dowiesz się więcej- 

otwarte wieczorki tematyczne”, dyskutujemy z różnymi osobami z najbliższej okolicy o ich zawodach. 

Rozmawiaj  
to dowiesz się wiecej!
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anna kOkOszka

W pierwszej części uczniowie przedsta-
wili tekst przygotowany przez siebie. 
Część druga konkursu poległa na zmie-
rzeniu się z tekstem przygotowanym 
przez organizatorów. 

Zarówno w części pierwszej jak i drugiej, 
oceniane były płynność czytania i dyk-
cja oraz interpretacja tekstu literackiego. 
Jurry konkursowe w składzie: Ewa Bułat, 
Iwona Sobas, Mirosław Orzechowski 
i Maria Gniewek, po „burzliwych”  obra-
dach wyłoniło laureatów. 

W kategorii SP: I m – Katarzyna Ję-
drzejczyk SP Kłaj, II m – Wiktoria Łach 
SP Targowisko, III m – Oliwia Świętek SP 

Targowisko. 

W kategorii Gimnazjum: I m – Izabela 
Mieńkowska Gimnazjum Kłaj, II m – Emi-
lia Majerz Gimnazjum Kłaj, III m – Marle-
na Świętek Gimnazjum Targowisko.

Mieliśmy także przyjemność gościć 
członków koła teatralnego z Targowi-
ska. Młodzież pod kierunkiem Mirosła-
wa Orzechowskiego zaprezentowała 
fragmenty „Pana Tadeusza ” Adama 
Mickiewicza.  Wszyscy byliśmy pod du-
żym wrażeniem umiejętności młodych 
wykonawców. Serdecznie dziękujemy 
pani dyrektor Iwonie Marzec za wspar-
cie i pomoc przy organizacji konkursu 
a uczestnikom za udział. 

Czytają jak z nut
W Grodkowicach odbyła się kolejna edycja GMINNEGO TURNIEJU PIĘKNEGO 

CZYTANIA. Do turniejowych zmagań stanęło 18 uczestników. 

Cho 
inko 
we  
Deko 
racje
Młodzieżowy Dom Kultury w Kra-
kowie zaprosił dzieci i młodzież 
do udziału w wojewódzkim kon-
kursie plastycznym „Choinkowe 
dekoracje”.

lucyna dudziak 
anna WiśnieWska 

Każdy z uczestników mógł wykonać 
jedną pracę w dowolnej technice 
plastycznej. Celem było utrwalanie 
tradycji związanych z „Choinką” 
poprzez działania twórcze. 

Jury VII Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego przyznało nagrody 
i wyróżnienia oraz kwalifikacje do 
wystawy. Wyróżnienie zdobyła 
praca Karoliny Regin, uczennicy IVa 
Szkoły Podstawowej w Kłaju, a kwa-
lifikacje do wystawy uzyskały prace: 
Kamila Wiśniewskiego z Przedszko-
la Samorządowego w Kłaju, Kingi 
Kosak (kl. IIb ZSO Kłaj) oraz Natalii 
Regin (kl. Vb ZSO Kłaj).  
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anna kmieć

Wśród 480 dzieci w Turnieju startowali 
zawodnicy min. z Częstochowy, Rzeszo-
wa, Bytomia, Dębicy, Krakowa – oraz  
z Ukrainy zmagania miały więc niemal 
międzynarodową rangę. Było gorąco 
– dosłownie i w przenośni… Emocje 
sportowe i skoki adrenaliny porówny-
wano do poważnych imprez o dużej 
randze. Kto z rodziców kiedykolwiek był 
na dziecięcych zawodach, wie, o czym 
mowa – kto nie był – zapraszamy za rok.  

GR.2 2007 b.s i 9 kyu chłopcy: 2m. 
Banyś Emil Szarów, 3m. Schrader Benia-
min Dąbrowa, GR.3 2007 b.s i 9 kyu 
dziewczęta: 3m. Seweryn Amelia Kłaj, 
GR.8  2005 i 2006 8-7 kyu  dziewczę-
ta: 1m. Godyń Anna  Kłaj, GR.11  2004 
i 2003 b.s i 9 kyu  dziewczęta: 1m. 
Krawczyk Małgorzata Szarów, 3m. Se-
weryn Julia Kłaj, GR.12  2004 i 2006 8-7 
kyu  chłopcy: 2m. Rak Kamil Kłaj, 3m. 
Balwierz Tomasz Kłaj

GR.13 2003 8-7 kyu  chłopcy: 3m. 
Klima Gabriel  Kłaj, GR.14  2004 i 2003 
8-7 kyu  dziewczęta: 2m. Kmiecik Do-
minika  Kłaj, 3m.Kowalczyk Gabriela 
Kłaj, 3m.Łyżwińska Joanna, GR.15  2004 
i 2003 6-4 kyu  chłopcy: 1m. Chojnacki 
Bartłomiej  Kłaj, GR.17  2002  8-7 kyu  
chłopcy: 2m. Pochopień Michał  Kłaj, 
GR.18  2001-1997 8-7 kyu  dziewczę-
ta: 1m. Zachariasz Wiktoria Dąbrowa, 
GR.19  2002-2000 5-1 kyu  chłopcy: 
3m. Wilkosz Arkadiusz  Kłaj, GR.20 
2002-2000 6 kyu  chłopcy: 3m. Lech 
Wiktor  Kłaj

GR.21 2002-2000 6-4 kyu  dziewczęta: 
1m. Jach Natalia  Kłaj, GR.22  1999-
1997 6-4 kyu  chł. i dziewczęta: 1m. 
Łach Michał  Kłaj, 3m.Wyporek Karolina 
Targowisko, GR.25  1999-1995 kumite  
dziewczęta: 2m. Mleko Klaudia Szarów, 
GR.26 1996-1995 kumite chłopcy: 3m. 
Krzysztof Buczek  Kłaj

Turniej  
seniorów 
Gdy piłkarskie murawy lokal-
nych A klasowych i okręgowych 
stadionów pokryte były śnie-
giem a sezon piłkarski nawet na 
stadionach extra klasy zbliżał się 
do końca tradycyjnie TS „Wolni” 
zorganizowało Międzynarodo-
wy Turniej Mikołajkowy w halo-
wej piłce nożnej.

Jerzy czuBak

Na hali sportowej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących miały 
spotkać się zespoły z Wiednia, 
Lwowa, Krakowa oraz gminy Kłaj. 
Niestety drużyna FC Obroszyn nie 
zdołała na czas uzyskać wizy wjaz-
dowej do Polski, a ostry atak zimy 
w Austrii i na terenie Czech unie-
możliwił dojazd „Wisły” Wiedeń.  
W tych okolicznościach turniej stał 
się polem rywalizacji z udziałem 
czterech drużyn krajowych: „Pod-
górza” Kraków, „Wieczystej” Kraków 
„Targowianki” i „Wolnych” Kłaj. Ta 
sytuacja nie zmniejszyła walorów 
sportowych, wręcz przeciwnie, 
pozostanie w rywalizacji 4 drużyn 
wymusiło rozgrywanie turnieju 
systemem każdy z każdym a nie  
w dwóch grupach eliminacyjnych. 

Najlepszym strzelcem turnieju, 
zdobywając 4 bramki został Maciej 
Zębala z Podgórza Kraków. Miano 
najlepszego bramkarza zdobył 
Dariusz Szewczyk, a tytuł najlep-
szego zawodnika przypadł Paw-
łowi Grząbce - obaj z „Wieczystej” 
Kraków.

Turniej zorganizowano przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Wielic-
kiego oraz środków własnych TS 
Wolni Kłaj.

Pokazali klasę 
na Turnieju 
Mikołajkowym
Mistrzowie mają od 7 do 15 lat. Ci utytułowani zawodnicy to wychowankowie 
senseia Rafała Wajdy.
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Rafał Wajda  
Asem Małopolski
Paweł Janusz i Rafał Wajda z niepoło-
mickiej Akademii Karate Tradycyjne-
go znaleźli się w gronie 10 Asów Ma-
łopolski.  Rafał na czwartym, Paweł 
na ósmym miejscu. 

JOanna musiał

Plebiscyt na najlepszych sportowców 
regionu zorganizował „Dziennik Polski”. 
Listę laureatów otworzyła biegaczka 
narciarska Justyna Kowalczyk. Druga 
była tenisistka Agnieszka Radwańska, 
tuż za nią uplasował się Tadeusz Błażu-
siak (motocyklowe enduro).

W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 
trzech przedstawicieli sportów walki – 
mistrzowie karate tradycyjnego Paweł 
Janusz i Rafał Wajda z Szarowa oraz 
Anna Buda reprezentująca teakwondo.

I Turniej  
Halowy  
w Szarowie
Z inicjatywy szarowsko-dąbrowskiej 
parafii w osobie ks. Andrzeja 
Grodeckiego oraz krakowskiego 
stowarzyszenia SSS Palotti  

III miejsce  
koszykarek  
z Kłaja 
 
W Wieliczce odbyły się powiato-
we eliminacje  w mini koszykówce 
dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej Powiatu Wielickiego. 

lucyna dudziak 
dyrektOr zsO W kłaJu

Drużyna Szkoły Podstawowej w Kłaju, 
po zaciętej walce w meczach elimina-
cyjnych i finałowych, zajęła ostatecznie 
bardzo dobre III miejsce. Szkołę i naszą 
gminę reprezentowały dziewczęta: 
Paloma Nowak, Natalia Czaja, Sara 
Śliwczyńska, Zuzanna Majerz, Joanna 
Sobas, Kamila Kaczmarczyk- Wójtowicz, 
Joanna Jaworska, Aleksandra Sadłoń, 
Justyna Stachel, Paulina Stachel, Karoli-
na Wróbel, Angelika Szczęśniak, Moni-
ka Filipiec. 

Trenerem i opiekunem grupy jest Jan 
Majerz. Zawodniczkom i trenerowi gra-
tulujemy!!!

UKS Sprinter Kłaj 
czwartą drużyną 
w Polsce!
W Białymstoku odbyły się finały Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski  
w Futsalu. Znakomicie w tych za-
wodach spisała się ekipa Sprintera 
Kłaj zajmując w ogólnej klasyfikacji 
czwarte miejsce. 

uks sprinter

rafał czaJa

W Białymstoku wystąpiło 16 najlep-
szych zespołów z Polski. Żeby osiągnąć 
sukces należało dać z siebie maksimum 
umiejętności i zaangażowania.  
W ćwierćfinale Sprinter pokonał zespół 
GAF Jasna Gliwice 3:2, w półfinale uległ 
drużynie Rekord Bielsko Biała 1:4,  
a w meczu o brązowy medal przegrał 
po raz drugi z AZS Grembach Łódź tym 
razem 2:4. Królem strzelców z ośmioma 
zdobytymi bramkami został zawodnik 
Sprintera Sebastian Leszczak. Szkoda, 
że nie udało się zdobyć medalu, ale 
jak określił to trener futsalowej  kadry 
narodowej Klaudiusz Hirsch „Jak na 
beniaminka wynik znakomity”. Przeło-
żyło się to również na zainteresowanie 
zawodnikami. Dwóch z nich otrzymało 
powołania na konsultacje kadry naro-
dowej U-21.
 
Nie byłoby jednak tego sukcesu gdyby 
nie otrzymana pomoc. Chciałbym ser-
decznie podziękować osobom i insty-
tucjom, dzięki którym mogliśmy do Bia-
łegostoku wyjechać: krakowskiej firmie 
„INKOP”, która w zamian za reklamę na 
koszulkach zgodziła się w dużej mierze 
sfinansować czterodniowy pobyt pod-
czas turnieju. Słowa uznania dla wójta 
Zbigniewa Strączka, dzięki któremu 
mieliśmy darmowy transport. Dużo 
pomogła nam pani Stanisława Nowak 
– prezes kłajowskiego GS, która oprócz 
żywności wspomogła nas też  finan-
sowo. Również finansowo do wyjazdu 
przyczyniły się dwie firmy: „Bank Spół-

dzielczy w Wieliczce – oddział Kłaj, 
a także Piekarnia „Marko”. W postaci 
art. spożywczych swoją pomocą służył 
prezes LKS Wolni Jerzy Czubak. 

Dzięki przychylności pani Joanny 
Świegody - opiekunowi Spółdzielni 
Uczniowskiej „Biedroneczka” podczas 
długiej drogi do Białegostoku mogli-
śmy pozwolić sobie na gorący posiłek.

w Szarowie odbył się I Turniej 
Halowy Piłki Nożnej. 
W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn 
złożonych z ministrantów i lektorów 
z Krakowa, Szarowa oraz parafii 
Niepołomice-Jazy.  Na gościnnym 
boisku spotkali się tego dnia zapaleni 
sportowcy oraz wspaniali kibice. 

Turniejowe mecze odbyły się  
w radosnej atmosferze „fair play”, 
nie pozbawionej jednak zaciekłej 
rywalizacji. 

Z pomocą w przygotowaniu 
tej udanej imprezy pospieszyli 
niezawodni, jak zwykle, sponsorzy: 
Firma „Żurek” Roman Kobylarczyk, 
Anna i Marian Jachymek, Sławomir 
Adamczuk, Mariusz Jachymek, Adam 
Walaszek, Antoni Gębicki, Marian 
Wajda, Sylwester Skoczek, szarowskie 
stowarzyszenie „Świat Przyjaciół” oraz 
ks. kanonik Adam Kozłowski.

Za zaangażowanie i wsparcie dziękują
Organizatorzy
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