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RODZINNE ANIMACJE I ZABAWY II
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INFORMACJE

Zasłużony czas odpoczynku…

Przedmiotem sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 kwietnia było m.in. pożegnanie i odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy 

Pani Elżbiety Kuraś oraz powołanie na to stanowisko – Pani Agnieszki Skowronek.

Pani Elżbieta związana z naszą gminą była od roku 1978, kiedy to zatrudniona została przez Naczelnika Płachcińskiego na 

stanowisko kierownika Referatu Finansowego. W roku 1992 objęła funkcję Skarbnika Gminy i członka zarządu forum Skarbni-

ków Małopolskich. „Swoje obowiązki starałam się wykonywać zgodnie z przepisami, najlepiej jak mogłam. Ze szczególną staran-

nością i ostrożnością dysponowałam publicznymi środkami �nansowymi, czuwałam nad zachowaniem płynności �nansowej 

budżetu gminy.” – takimi słowami podsumowała 39 lat pracy Pani Elżbieta.

Składając wyrazy uznania i serdeczne życzenia za aktywną współpracę upominki Pani Skarbnik wręczyli: Wójt Gminy Kłaj – 

Zbigniew Strączek, Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Skoczek w imieniu całej Rady, Przewodniczący Rady Powiatu 

Wielickiego – Adam Kociołek oraz Sołtysi. 

W kolejnym punkcie obrad sesji Rada podjęła uchwałę w spawie powołania Pani Agnieszki Skowronek na stanowisko Skarbni-

ka Gminy. Nowej Pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej gospodarki oraz społeczności.

Oliwia Bieda
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INFORMACJE

Szanowna Pani Elżbieto, 

 składam wyrazy podziękowania za sumienną 39-letnią pracę na rzecz naszej 

gminy. Dziękuję za codzienną troskę o finanse gminy i zaangażowanie, które przyczy-

niły się do rozwoju wszystkich dziewięciu sołectw. Dzięki Pani kompetencjom gospo-

darka finansowa naszej małej „Ojczyzny” prowadzona była odpowiedzialnie i niewąt- 

pliwie profesjonalnie. Pani nieoceniony wkład wniesiony w budowę lokalnej samo-

rządności przełożył się na dynamiczny rozwój nie tylko gospodarczy, ale i społeczny. 

 Mam ogromną nadzieję, że lata spędzone w Urzędzie Gminy, będzie Pani 

wspominała z przyjemnością. 

 Składam Pani najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia, radości oraz 

niewyczerpanej energii do korzystania z uroków życia oraz realizacji wszystkich 

planów, których ziszczenie nie było możliwe z powodu absorbującej pracy zawodo-

wej.

Zbigniew Strączek 

Wójt Gminy Kłaj 
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KULTURA

Mieszkańcy gminy Kłaj w kwiecień weszli tanecznym krokiem. Stało się tak za sprawą roztańczonej grupy „Dance&Fun” 

oraz Ewy Lipińskiej – Glicy. 

1 kwietnia, w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju odbył się pokaz taneczny dzieci oraz młodzieży, 

które niebanalnych układów nauczyły się podczas zajęć "Akademii Ruchu”. Za interesującą choreogra�ę dla młodych tancerzy 

odpowiedzialna jest Ewa Lipińska – Glica, która już 6 lat z wielką pasją i zaangażowaniem prowadzi zajęcia dla dzieci. Grupa 

taneczna prawie od samego początku swojego istnienia prowadzi owocną współpracę ze znanym choreografem Andrzejem 

Starowiczem, którego nie zabrakło również podczas ostatniego wydarzenia. 

Oprawę artystyczną dla występu młodych talentów stanowiła także wystawa prac malarskich dzieci i młodzieży z kłajowskiej 

placówki oświatowej. Ciekawa wystawa prac powstała podczas uwielbianym przez dzieci warsztatów prowadzonych przez 

Joannę Wojciechowską. 

Tradycją podczas pokazów tanecznych Dance&Fun jest to, że sala pęka w szwach od widowni. Tym razem nie było inaczej. 

Wśród licznie zebranych nie zabrakło dyrekcji szkoły: Piotra Tałana oraz Joanny Świegody. 

Zadanie współ�nansowane z dotacji Gminy Kłaj. 

Roztańczeni, rozbawieni…
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SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj za współpracę i wsparcie podczas realizacji 

projektu ,,Taneczny zawrót głowy", który odbył się 1 kwietnia 2017 roku.

Ewa Lipińska - Glica

KULTURA

Podziękowania

O młodzieży zwykło się mówić, że trudna. O szkole - różnie. Jaka jest więc prawda? Przekonała się o tym Rada Sołecka

w Kłaju, która wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kłaj zorganizowała trzeci już raz Gminny Konkurs Wokalno – 

Instrumentalny dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie miało miejsce 26 kwietnia w Sali widowiskowej Urzędu Gminy. Dzieci 

oraz młodzież przez kilka godzin zachwycały komisję konkursową, która miała naprawdę trudne zadanie wyłonić 

zwycięzców. 

Ponieważ taki konkurs trwa kilka godzin wskazany jest jakiś poczęstunek. Oczywiście według dzieci najlepiej coś słodkiego. 

Tak się akurat składa, że mamy mieszkankę Kłaja, która prowadzi z młodzieżą przygotowującą się do zawodu „kucharza” 

zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce-Panią Jolantę Powroźnik. Postanowiła

Jaka szkoła – taka młodzież
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Magia czytania

Zaczytane przedszkolaki z Grodkowic

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrze-

by emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny. Mając na uwadze walory płynące

z czytania, miesiąc kwiecień w przedszkolu w Grodkowicach upłynął na aktywnościach zachęcających dzieci do słucha-

nia, a także upowszechnienia czytelnictwa. 

Na początku kwietnia przypadają urodziny H.Ch. Andersena, 

co było doskonałą okazją aby przypomnieć dzieciom baśnie 

jego twórczości: „Dzielnego ołowianego żołnierzyka”, czy 

„Księżniczkę na ziarnku grochu”.

Kolejną ważną datą był dzień 23 kwietnia, kiedy to obchodzo-

ny jest Światowy Dzień Książki. W ramach tych wydarzeń 

zaprosiliśmy rodziców naszych przedszkolaków do wspólne-

go czytania. Przez cały miesiąc przychodziły do nas mamy 

(oczywiście tatusiowie, również byli zaproszeni, jednak zdecy-

dowanie  wolą  czytanie  domowe),  które  wprowadzały  nas

w świat fantazji , baśni, bajek i wierszy. Każda mama dostała pamiątkowy dyplom, który jest wyrazem wdzięczności za udział 

w akcji, czas i zaangażowanie oraz promowanie czytelnictwa. 

W każdej grupie przedszkolnej odbywały się spotkania z mami, które doskonale poradziły sobie z zaciekawieniem małych 

słuchaczy. Gościliśmy: 

w grupie Misiów - mamę Kacpra, panią Alicję Czaję; mamę Zuzi, p. Annę Kowal - Flądro, mamę Kacperka, p. Paulinę Złotowską 

i mamę Madzi, p. Katarzynę Musiał;

w grupie Tygrysków - mamę Mai, p. Annę Kowal - Flądro; mamę Szymona, p. Małgorzatę Goryczkę; mamę Lenki, p. Natalię 

Bułat;

w grupie Smerfów - mamę Julki, p. Barbarę Żelazny; mamę Grzesia, p. Teresę Samek; mamę Ani, p. Ewelinę Musiał i mamę 

Krzysia, p. Danutę Grzywę. 

Dziękujemy serdecznie mamom za poświęcony czas i zaangażowanie! 

Głośne czytanie to doskonały sposób okazywania dziecku miłości. Czytając i rozmawiając z dzieckiem o książce jesteśmy 

blisko, patrzymy na nie ciepło, poświęcamy mu swój wyłączny czas, uczymy języka, myślenia i wartości, rozwijamy wyobraź-

nię, przekazujemy wiedzę. Czytając dziecku zaspokajaniu wszystkie jego potrzeby emocjonalne, dajemy wiarę w siebie i na- 

rzędzia do osiągania sukcesów. Czytajmy dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!

Anna Fortuna
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„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno wszyscy cię 

żegnamy, bo wiosnę witamy”. 21 marca, jak co roku, dzieci 

pożegnały zimę i przywitały długo oczekiwaną wiosnę.

Przeszły wesołym, kolorowym korowodem ulicami Szarowa, 

po czym w ogrodzie przedszkola spaliły kukłę pani zimy. 

Przed spaleniem dzieci własnymi słowami podziękowały 

zimie za śnieg i wszystkie zimowe zabawy, a następnie 

odśpiewały wiosenne piosenki.

Nauczyciele przedszkola w Szarowie

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu 
w Szarowie    

„Bo wiosna lubi kolory, bo wiosna lubi się stroić. Przywitaj 

wiosnę radośnie tu motyl, tam kwiaty rosną”. 

21 marca cztery grupy z przedszkola wraz z Panią Dyrektor

i swoimi Paniami wyruszyły barwnym korowodem ulicami 

Dąbrowy. Uroczyście powitać tą piękną porę roku. Dzieci 

Wiosenny korowód ulicami Dąbrowy

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Szkole Podstawowej 

w Grodkowicach została zorganizowana akcja nosząca 

nazwę „Kartka dla Seniora”. Pomysł ten narodził się na 

jednym ze spotkań Wolontariuszy, krótko po tym, jak 

złożyliśmy wizytę w Domu Pomocy Społecznej Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej w  Biskupicach.

Celem akcji było uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby 

drugiego, często samotnego człowieka, zwrócenie uwagi na 

otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez 

czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebują-

cych.

Na zajęciach Szkolnego Klubu Wolontariusza rozpoczęły się 

pieczołowite przygotowania kartek świątecznych. Ponieważ 

konieczne było zrobienie ponad 70 prac, do akcji włączyli-

śmy całą szkołę! Kartki powstawały na lekcjach plastyki i na 

świetlicy, w domach i na zajęciach dodatkowych. Każdy 

starał się, by jego kartka była kolorowa, estetyczna, najpięk-

niejsza! Do akcji włączyli się również Rodzice, nie tylko 

uczniów szkolnej społeczności ale i Przedszkolaków. 

By umilić świąteczny czas drugiemu 
człowiekowi...

Dzieci dumnie kroczyły uliczkami niosąc transparenty, plaka-

ty, kwiaty. Wznosiły okrzyki oraz śpiewały piosenki. Rodzice 

postarali się, by ich pociechy włożyły ubranka w różnych 

odcieniach zieleni w kolorach wiosennych.

Krystyna Dybczak
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INWESTYCJE

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo odebrała OSP Kłaj w dniu 28 kwietnia 2017 na Rynku w Niepołomicach. To efekt starań 
Wójta Gminy Kłaj w projekcie  „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wspar-
cie służb ratunkowych.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został zabudowany na podwoziu Volvo FLD3C 4x4 z 2017 roku. Auto posiada wysokoprężny, 
sześciocylindrowy, rzędowy, turbodoładowany z intercoolerem silnik D8K280 o pojemności 7700 ccm, mocy 210 kW (286 KM) oraz normie 
spalań Euro6 i automatyczną, sześciobiegową (6+ wsteczny) skrzynię biegów. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 16 ton. Volvo 
posiada terenowy napęd 4x4, blokadę mechanizmów różnicowych. Tylne pneumatyczne zawieszenie oraz przednie - na resorach. Auto 
wyposażono w długą, jednomodułową, standardową kabinę brygadową w układzie siedzeń 1+1+4, którą  wyposażono w cztery miejsca 
na aparaty ochrony dróg oddechowych w przedziale załogi. Zabudowę pojazdu wykonała �rma BoCar i składa się głównie z materiałów 
kompozytowych, stali nierdzewnej i aluminium. Posiada 7 skrytek w układzie 3+3+1 zamykanych aluminiowymi żaluzjami z zabezpiecze-
niem rurowym BARlock oraz podestami roboczymi wykonanymi w technologii antypoślizgowej. W zabudowie zamontowano pneuma-
tycznie wysuwany maszt oświetleniowy o wysokości 4,5 m z dwoma najaśnicami LED o mocy 30 000 lm Samochód wyposażono w kompo-
zytowy zbiornik wodny o pojemności 3 000 litrów oraz kompozytowy zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów, oraz 
dwuzakresową autopompę. Dodatkowo pojazd posiada instalacje zraszaczową do ograniczania stref skażeń. Wartość pojazdu wynosi
681 174,00 zł, z czego dotacja UE w ramach programu wynosi 313 940,65 zł wartości pojazdu. Dodatkowo każdy pojazd zostanie wyposa-
żony w ramach programu w detektor wielogazowy �rmy Draeger, które pozwalają na wykrycie kilku rodzajów gazów. Pomoże to straża-
kom szczególnie w czasie niebezpiecznych akcji, w których istnieje niebezpieczeństwo np. zatrucia czadem lub wybuchu gazu.

Uroczyste przekazanie i prześwięcenie pojazdu planowane jest  na 1 lipca na placu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaj.

Prezes OSP Kłaj Dariusz Pilch 

W pełni gotowi aby ratować życie
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Rada Gminy Kłaj w dniu 20 kwietnia 2017 r. podjęła Uchwałę nr XXX/204/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Kłaj na lata 2017-2025. 

Celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025 jest zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dn. 
9.10.2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.) proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. 
Gmina Kłaj uchwałą nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wyznaczyła obszar rewitalizacji na terenie sołectw: Kłaj, Brzezie, Łysokanie i Grodowice. 

Na podstawie uchwały nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Kłaj o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Kłaj 
podjęła działania mające na celu opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 - 2027.  Gminny Program Rewita-
lizacji ma charakter całościowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne powinny mieć 
postać kompleksową i zuni�kowaną, a w proces tworzenia opracowania powinna być włączona społeczność lokalna np. mieszkańcy, czy 
lokalni przedsiębiorcy.

Gminny Program Rewitalizacji „stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
• Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
• Pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów diagnoza obejmuje kwestie społecz-
ne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe;
• Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
• Właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
• Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
• Koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowania i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
• Realizacji wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy progra-
mowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu 
z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. 

Gminy Program Rewitalizacji Gminy Kłaj będzie stanowił wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funk-
cjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, a także będzie narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności 
w ramach rewitalizacji.

Należy zaznaczyć, że głównym źródłem sfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). 
Komplementarnym źródłem ich współfinansowania są także środki RPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyj-
nych mogą być także środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe np. prywatne.

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj 
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