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I N WE S T YC JE

I NW EST YC JE

Ciąg dalszy remontu
Domu Kultury
w Dąbrowie

Dom
Kulturysanitarną
w infrastrukturę
wKanalizacja
Łysokaniach
w Kłaju – Etap V

Inwestycje

Domu Kultury
już nowe
pokryNadal trwa generalny remont budynku Budynek
Zakończone
zostałymaprace
projektowe
cie
dachowe,
okna,
drzwi,
kominy
oraz
klatkę
Domu Kultury w Dąbrowie. Inwestycja kanalizacji sanitarnej w miejscowości
schodową.
Zgodnie
z
projektem
wykonane
obejmuje: wymianę całej instalacji elek- Kłaj –etap V. W projekcie nie uwzględprace termomodernizacji. Obiekt
trycznej, sanitarnej i C.O. Zainstalowana zostały
niono niestety przyłączy do wszystkich
zostanie również instalacja wentylacji me- nie przypomina starego budynku, głownie
w części
Kłaja potocznie
zwanej
za posesji
sprawą jasnej
elewacji.
Ostatnim etapem
chanicznej.
Podlasem.
Stało
się
tak
za
sprawą
liczprac ma być zagospodarowanie terenu przed
nych
sprzeciwów
mieszkańców
na
realiDK.
Oliwia Bieda

wości prace zakończone zostaną w marcu
2015 roku.

Dom Kultury
w Szarowie

Budynek służący szarowianom głównie do
wspólnych spotkań i kulturalnych wydarzeń,
swoim
wyglądem
teraz budynek
ulicy Szkolnej
oraz przypomina
tamtejsza placówka
oświatowa
sprzed
lat. Stało
się tak przyłączenia
dzięki pracom
remonbędą miały
możliwości
się do
zbiorczej sieci. Na wykonanie
1,53 kilometrowego
odtowo-budowlanym
w
ramach
których
wyzację kanalizacji sanitarnej.
cinka kanalizacji
uzyskała
dofinansowakonana
została Gmina
jasna Kłaj
elewacja
nadająca
mu
Końca dobiegają prace wewnątrz lokalu. Kontynuacja prac wewnątrz rozpocznie się
nie w wysokości
w ramach
Programu
wygląd
dworku.75%
Natomiast
nowe
okna,Rozwoju
drzwi
wiosnę w 2015
roku.
Podłogi w pomieszczeniach gospodarczych na Trwające
prace
w Targowisku
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawi kompleksowa termomodernizacja przełoży
cą prac jest firma „Pro-Aqua”. Po zakończeniu wszelpokryte zostaną płytkami, a w sali głównej
narobót,
ekonomiczne
użytkowanie
Wciąż trwają prace związane z budową odcinka ka- się
kich
na ulicy położony
zostaniebudynku.
nowy asfalt.
parkietem.

Dom Kultury
„Mam nadzieję, że wyremontowany budynek
będzie tętnił życiem i zostanie w pełni wykorzystany przez lokalną społeczność. Moim w Dąbrowie

nalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko. Po
zakończeniu inwestycji domy zlokalizowane przy Oliwia
OliwiaBieda
Bieda

Społeczeństwo
Obywatelskie

niezbędne urządzenia do odbioru bezpłatnego
szerokopasmowego Internetu.

Kłaj”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka „Dotacje na Innowacje” - „Inwestujemy
w Waszą przyszłość” w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013”.

marzeniem jest aby w przyszłości, w sąsiedztwie tego obiektu powstało zintegrowane W ramach remontu budynku dąbrowskiego
przedszkole samorządowe.” – komentuje Domu Kultury wykonano już dwuspadowy
dach, całkowicie wymieniono stolarkę okienWójt Gminy, Zbigniew Strączek.
został IIjak
etap
inwestycji
pn. „Budoną Zakończony
oraz drzwiową,
również
wykonano
wa Społeczeństwa obiektu.
Obywatelskiego
w Gminie
termomodernizację
W tej miejsco-

INWEST YC JE
Oliwia Bieda

Samodzielność listopad-grudzień 2014
W ramach tego działania, 45-ciu beneficjentów
otrzymało nowoczesny, stacjonarny sprzęt komputerowy. Uczestnicy projektu otrzymali również

Oś
uli

W dni
Kłaj –
wę z fi
wykon
wienie
łach p
darz g

Jakieg
- Prace
oświet
wodów
metró
Wymia
istniej
250W,
oszczę
70W.

Ponadto, w nowy sprzęt wyposażone zostały świetlice zlokalizowane w Domach Kultury oraz doposażone zostały placówki oświatowe.

Społeczeństwo obywatelskie w budowie

Samod

Plan
Gdzie
zago
- Lamp
scowo
prze
sku, S

W kach.
połow
gie wyło
Skąd p
projektó
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
- Koszt
spodarow
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
gminy
niających
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach w niezbę

Społeczeństwo w budowie

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą
przyszłość”

Gmina Kłaja zaprasza na
swoją oficjalną
Realizowany jest właśnie II etap „Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego”
realizowanego przez Gminę
Kłaj
w ramach
„Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
na lata 2007-2013”. ZostaJoanna
JanKowicz
stronę internatową.
Joanna Jankowicz
ła podpisana
umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na kompleksową realizacje
Zakończył
termin
składana
deklaracji
uczestnictwa
w programie
,,Budowa
społeZakończył
sięsię
termin
składana
deklaracji
uczestnictwa
w programie
,,Budowa
społeczeństwa
czeństwa obywatelskiego
wetap
Gminie
obywatelskiego
w Gminie KłajII”. Kłaj- etap II”.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina
Kłaj uzyskała pomoc w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” objęte PROW na
lata 2007-2013 na obszarze LSR realizowane
jest przez lokalną grupę działania o nazwie:
LGD Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej
Puszczy.
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wą na ulicy Szkolnej. Jaśniej jest również na ulicy

Jaśniejsze Gruszki

Wołowej, gdzie stare lampy zamieniono na nowe
energooszczędne. Na istniejących słupach dobudowano przewód oświetleniowy od Domu Kultury
6w kierunku Dąbrowy.

Od razu lepiej...

Doposażenie
świetlicy wiejskiej
zlokalizowanej
w WDK w Dąbrowie

Dąbrowianie mogą czuć się bezpieczniej poruszając się ulicą umownie zwaną „Żwirową”. Tam
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WYB ORY

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kłaj

z dnia 27 stycznia 2015 r.
O TERMINIE WYBORÓW SOŁTYSÓW,
OBWODACH GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH SOŁECKICH KOMISJI
WYBORCZYCH ORAZ TERMINIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), realizując uchwałę Nr IV/29/2015
Rady Gminy Kłaj z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów
podaję do publicznej wiadomości:
§1
Wybory sołtysów zostaną przeprowadzone w dniu 1 marca 2015 roku.
§2
Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 8.00 do 18.00.
§3
Ustalam obwody oraz siedziby Sołeckich Komisji Wyborczych:
Numer
okręgu

Granice kręgu

Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Brzezie

Dom Kultury

2

Sołectwo Dąbrowa

Przedszkole

3

Sołectwo Grodkowice

Szkoła Podstawowa

4

Sołectwo Łężkowice

Dom Kultury

5

Sołectwo Gruszki

Dom Kultury

6

Sołectwo Kłaj

Remiza OSP

7

Sołectwo Kłaj

Sala widowiskowa UG

8

Sołectwo Łysokanie

Dom Kultury

9

Sołectwo Szarów

Dom Kultury

Sołectwo Targowisko

Dom Kultury

10

§4
Wszelkich informacji związanych z wyborami sołtysów udziela Gminna Komisja Wyborcza
ds. Wyborów Sołeckich, mająca swoją siedzibę w pokoju 216 budynku Urzędu Gminy
II piętro, tel. 12 284 11 00 wew. 17
w godzinach pracy Urzędu.
§5
1. Termin zgłaszania kandydatów na Sołtysów upływa 18 lutego 2015 r. o godz. 15.00.
2. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysów przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów
Sołeckich.
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Już 1 marca
wybory sołtysów
Upływa kadencja aktualnie urzędujących
Sołtysów. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Kłaj Nr IV/29/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
oraz Zarządzeniem Nr 0050/29/2015 z dnia
27 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Kłaj:
wybory Sołtysów odbędą się w niedzielę
1 marca br.
WYBORY w założeniach przypominać będą wybory na
Radnych:
1. Wybory będą równe – wyborcy biorą udział w wyborach
na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2. Wybory będą bezpośrednie – wyborcy wybierają Sołtysa spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej
zgłoszonych.
3. Wybory będą tajne – komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwości korzystania z osłoniętego miejsca
w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
Udamy się do lokali wyborczych, gdzie oddamy głos na
jednego ze zgłoszonych wcześniej kandydatów.
W nowej sytuacji zawsze pojawiają się pytania. Na kilka
z nich spróbuję odpowiedzieć.
– Kto może brać udział w wyborach Sołtysa?
Prawo wyboru Sołtysa przysługuje osobom stale zamieszkującym na obszarze Sołectwa, czyli osobom w ujętym
stałym Rejestrze Wyborców Gminy Kłaj.
– Kto może zostać Sołtysem?
Sołtysem może zostać każdy mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze i w dniu wyborów ukończył 21 rok życia.
– Kiedy odbędą się wybory?
Wybory Sołtysa zarządza się na dzień ustawowo wolny od
pracy. Wybory Sołtysa zarządza Wójt, nie później niż 30 dni
przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, podając do publicznej wiadomości kalendarz wyborczy.
– Jak i gdzie zgłosić kandydata na Sołtysa?
Dla przeprowadzenia wyborów Wójt powoła Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich. Do jednych z wielu zadań
tej komisji należeć będzie rejestrowanie kandydatów na
Sołtysa.
W siedzibie Komisji (Urząd Gminy – pok. 216) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy można pobrać odpowiednie druki:
- zgłoszenie kandydata na Sołtysa,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa,
- wykaz osób popierających kandydaturę z minimum
15 podpisami mieszkańców sołectwa,
- zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej.
– Kiedy upływa termin rejestracji kandydatów na Sołtysa?
Ostateczny termin rejestrowania kandydatów upływa
w środę, 18 lutego br. do godz. 15.00.
W razie wątpliwości służę, w godzinach pracy, informacją w siedzibie GKW lub telefonicznie
– 12 284 11 00 wew. 17.
Dokumenty do pobrania dla kandydatów na Sołtysów
oraz więcej informacji na temat wyborów znajduje się
na stronie: www.klaj.pl w zakładce „Samorząd”.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Michał Łuczkiewicz
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PO DZIĘ KOWANIA
Serdeczne
podziękowania
dla
Sołtysów:
Pani Anny Koniecznej,
Pani Alicji Wójtowicz,
Pani Kazimiery Olchawskiej,
Pani Heleny Szlachty,
Pani Katarzyny Szlachty,
Pani Krystyny Wyporek,
Pana Andrzeja Włodka,
Pana Włodzimierza Maciejasza
oraz
Pana Mieczysława Piwowara.
W imieniu swoim
i Mieszkańców gminy
składam serdeczne podziękowania
za czteroletnią,
owocną współpracę.
Państwa zaangażowanie
i życzliwe wspieranie inicjatyw
przełożyło się
na Nasz wspólny sukces.
Życzę aby dotychczasowe
doświadczenie było źródłem
satysfakcji i zapału do dalszego
działania na rzecz rozwoju
całej Gminy Kłaj.
Mam również nadzieję, że Państwa
praca nieustannie była i będzie
źródłem poczucia
dobrze spełnionej misji, a sympatia
oraz wdzięczność Mieszkańców
wynagradza Państwu
trud niełatwej pracy sołtysa.
Z poważaniem,
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Kondolencje
W minionym roku po¿egnaliśmy
kilku naszych przyjació³
oraz cz³onków ich rodzin.
£¹czymy siê w ¿alu po stracie

Podziękowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie
składa serdeczne podziękowania
wszystkim Mieszkańcom oraz Sponsorom,
którzy zawsze wspierają działalność
naszej jednostki.
Jednocześnie pragniemy złożyć
Mieszkańcom Gminy Kłaj życzenia Szczęśliwego
i Bezpiecznego Nowego Roku!
Na szczególne podziękowania zasługują nasi
darczyńcy i sponsorzy:
- Piekarnia Cukiernia „JANEK” Adam Dziadur,
- KRUSZ-BUD Piotr Iwulski,
- Hotel Restauracja „AZALIA” Anna Jachymek,
- Usługi Transport Roboty Ziemne i różne,
w budownictwie - Stanisław Iwulski
- Firma Remontowo-Budowlana „LASOŃ-BUD”
Marek Lasoń,
- Usługi Instalacyjne „HYDRODOM” Seweryn
Wajda,
- Myjnia Bezdotykowa Targowisko,
- Firma Gastronomiczna „FRYKAS” Tomasz Wajda,
Zbigniew Buczek,
- Firma Remontowo-Budowlana „SZAR-POL”
,Tomasz Stokłosa
- Internet-telefon www.fiberway.pl,
- Systemy Alarmowe „SENSOR” Sławomir Fabicki.
Dziękujemy również wszystkim Mieszkańcom
i sympatykom naszej jednostki za przekazanie
kwoty 1% podatku za rok rozliczeniowy 2013
na naszą działalność otrzymaliśmy kwotę 1534,83 zł.,
za które zakupiony zostanie
sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku za rok rozliczeniowy 2014
- Numer KRS: 00 00 11 62 12 - w rubryce „cel
szczegółowy 1%” należy wskazać: OSP Szarów,
Szarów 346b, 32-014 Brzezie, woj. małopolskie.
Dziękujemy!

ich najbli¿szych.
Wyrazy wspó³czucia
dla
Pani Teresy Maziarz
po stracie mê¿a.
G³êbokie wyrazy wspó³czucia
dla
Pani Kazimiery Wojas
z powodu śmierci mê¿a.
Pragniemy wesprzeæ w ¿alu
Pani¹ Wies³awê Tyl
po stracie mê¿a.
£¹czymy siê w ¿alu
z Pani¹ Kazimier¹ W³odarczyk
po stracie teściowej
oraz
Pani¹ Ew¹ Wójcik
po stracie mê¿a.
Zarz¹d oraz s³uchacze UTW

Podziękowanie
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego
serdecznie dziękuje

Panu Wójtowi
Zbigniewowi Strączkowi
za nieocenioną pomoc,
życzliwość i wsparcie naszych zawodników.
Będziemy nadal godnie reprezentować
naszą gminę.
Dziękujemy!
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I N F O R MAC J E
„100% Natury”
Gmina Kłaj została zakwalifikowana
do udziału w projekcie „100% Natury”.
Marta Bzdyl
Projekt realizuje Towarzystwo na rzecz Ziemi, a dofinansowanie przyznał Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Do projektu wybrano 10 gmin z całej
Polski, na terenie których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
W ramach projektu został nagrany film przedstawiający walory przyrodnicze i turystyczne
Gminy Kłaj. Zdjęcia filmowe na terenie Gminy
Kłaj wykonane zostały przez ekipę kierowaną
przez reżysera Pana Marcina Krzyżańskiego.
Film 100% Natury z Gminy Kłaj został zaprezentowany na antenie TVP w cyklu telewizyjnym „100% Natury” oraz udostępniony na
stronie internetowej Gminy Kłaj.

Zakończono
realizację projektu
pn. „Wyposażenie
w niezbędny sprzęt
i organizacja cyklu
koncertów Chóru
Gaudium”
W 2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Kłaj realizowało operację z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
na obszarze objętym LSR, realizowaną
przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy w
Niepołomicach.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

fot. Piotr Sobas

Dodatkowo, dzięki udziałowi w projekcie powstanie multimedialny przewodnik po Gminie Kłaj z wykorzystaniem aplikacji mobilnej,
przeznaczonej do instalacji w telefonach
typu smartfon i powiązanej z kodami QR,
umieszczonymi na terenie gminy.
Gmina Kłaj może ponadto liczyć na promocję
swoich walorów m.in. podczas konferencji
podsumowującej projekt i na targach Poleko.
Wartość działań realizowanych na rzecz Gminy Kłaj w ramach projektu wynosi 180 tys. zł.
Udział Gminy Kłaj w projekcie „100% Natury” stworzył szansę dodatkowej jej promocji
i rozwoju lokalnego.
Cztery pory roku w Puszczy Niepołomickiej
Obszary Natura 2000 w obiektywie!

Weź udział
w konkursie fotograficznym
i wygraj cenne nagrody.
Termin dostarczenia prac: 15 maja 2015
Więcej informacji w regulaminie na:
www.klaj.pl

Projekt obejmował wydatki na: wynagrodzenie dyrygenta, akompaniatora, zakup
strojów dla chórzystek, nut oraz koszt transportu na dojazdy. W ramach projektu odbyło się 80 prób chóru, 15 koncertów w takich
miejscowościach jak: Wieliczka, Grodkowice, Kłaj, Targowisko, Brzezie, Szarów, Bochnia, Biskupice, Cikowice.
Chór „Gaudium” jest jedyną tego typu formacją artystyczną działającą na terenie
naszej Gminy. Coraz bogatszy repertuar
pieśni przygotowanych przez zespół przyciągał dużą liczbę słuchaczy i w znaczący
sposób zapełnił lukę w przygotowaniu
mieszkańców do poznania i korzystania
z dorobku polskiej twórczości muzycznej,
przyczynił się do rozwijania wrażliwości
na muzykę oraz aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym Gminy.
Chór „Gaudium” to znakomita wizytówka naszej Gminy, jest powodem do dumy,
wzmaga poczucie lokalnego patriotyzmu.
Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

Przeterminowane leki
przynieś do apteki
Praktycznie w każdym domu znajdują się
leki, które straciły już ważność. Nie wiadomo co z nimi zrobić. Zażycie przeterminowanych leków, jest bardzo niebezpieczne!
W trzech aptekach na terenie Gminy Kłaj pojawiły się pojemniki, gdzie będzie można wyrzucić przeterminowane leki.
Referat Utrzymania Porządku i Czystości zakupił pojemniki na przeterminowane leki.
Gmina Kłaj zawarła umowę z firmą UNITRANS
Marcin Kempys z Gdańska, która dotyczy odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków. Pojemniki będą opróżniane co najmniej 1 raz w kwartale.
Gmina Kłaj ponosi koszty związane ze zbiórką przeterminowanych leków. Jest to kwota
8,00 zł netto za 1 kg odpadów.
M. Łuczkiewicz
Kierownik RUPiC

Złote Gody 2015
Urząd Stanu Cywilnego w Kłaju
zwraca się
do mieszkańców gminy Kłaj
obchodzących
w bieżącym roku (tj.2015)

Jubileusz – 50 lecia małżeństwa
o zgłaszanie chęci wzięcia udziału
w uroczystości Złotych Godów.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie
(12) 284-13-49 lub (12) 284-11-00 wew.41
osobiście, przez członków rodziny w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Kłaju
do 30 marca 2015 roku.
Z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego Wójt Gminy Kłaj pragnie wystąpić
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z wnioskiem o przyznanie dla Jubilatów
medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medale będą wręczone Szanownym Jubilatom
przez Wójta na zorganizowanej z końcem
roku uroczystości jubileuszowej.
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Historia powstania osady w Łysokaniach
Dnia 20 grudnia w Domu Kultury w Łysokaniach odbyło się spotkanie wraz z prelekcją na temat historii powstania osady w Łysokaniach
Włodzimierz Maciejasz
Sołtys Łysokań
W związku z projektowana, budową odcinka autostrady
A-4 pomiędzy Krakowem, a Bochnią spółka jawna „Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne
w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński – Krakowski Zespół
do Badań Autostrad” przeprowadziła w latach 2004 -2007
badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku 4
w Łysokaniach, pow. Wielicki, woj. małopolskie. Prace te finansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie. Badaniami, które objęły obszar ponad 3,6 ha,
kierowali P. Włodarczak i B. Roczkalski. Przygotowywana
publikacja wyników tych badań (pod redakcją R. Naglika
i P. Włodarczaka) realizowana jest przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, a dofinansowywana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podczas badań odsłonięto pozostałości wielokulturowej
osady. Nieliczne jamy z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu sytuowane były pojedynczo lub w niewielkich
zgrupowaniach. Stanowiły one pozostałości niewielkich,
krótkotrwałych jednodworczych osad. Większość znalezisk pochodziła z okresu rzymskiego. Pozostałości osady
z tego okresu czytelne są jako trzy zgrupowania obiektów.
Dwa – na północnym-wschodzie i południowym-zachodzie
– to typowe dla osad kultury przeworskiej tzw. strefy gospodarcze z piecami i paleniskami. Pozostałe obiekty – półziemianki i naziemne obiekty słupowe – zgrupowane były
w dwóch równoległych pasmach oddzielonych ok. 10 metrowej szerokości strefą pozbawioną reliktów osadniczych
(tzw. „ulicówka”).
Wyróżniono 18 półziemianek i 55 naziemnych konstrukcji.
Wśród tych ostatnich zidentyfikowano 6 obiektów mieszkalnych, tzw. długich domów – dwu- i trójnawowych. Być
może do tej grupy należą dwa dalsze obiekty. 47 konstrukcji to obiekty gospodarcze.
Wszystkie półziemianki były najpewniej obiektami gospodarczymi. Poszczególne odcinki ścian każdego z budynków
były budowane rozmaitymi technikami (na zrąb, sumik
i łątkę, stosowano także plecionkę), a ich długość była także
bardzo różna. Było to zapewne podyktowane dążeniem do
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optymalnego wykorzystania posiadanego budulca. Ściany
szczytowe półziemianek miały często zarysy wieloboczne,
półkoliste lub trójkątne. W rezultacie strzecha musiała mieć
zarys półkolisty.

Występowały one przeważnie w grupach po dwa lub trzy
obiekty w układach szeregowych lub nieregularnych.
W skład takich zespołów budynków wchodziły obiekty o
różnej konstrukcji i wielkości. Najmniejsze to czterosłupowe konstrukcje lub niewielkie formy sześciosłupowe
o powierzchni od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych. Średnie to głównie konstrukcje sześcio- lub dziewięciosłupowe. Trzeci element zespołów stanowiły obiekty
o powierzchniach od ok. 20 do 43,5 m². Powtarzalność tego
schematu pozwala sądzić, że konstrukcje tworzące zespół
były sobie współczesne. Można także stwierdzić, że obiekty o zbliżonej wielkości, niezależnie od rodzaju konstrukcji, pełniły w poszczególnych zespołach identyczną, ściśle
określoną funkcję gospodarczą. W niektórych przypadkach
można także wskazać z dużym prawdopodobieństwem
związane z zespołami gospodarczymi współczesne im budynki mieszkalne. Są to cztery dwunawowe długie domy
rozmiarach 8 – 12 m x 5 – 5,8 m. Zróżnicowana głębokość
jam posłupowych i brak części słupów w tych konstrukcjach
pozwalają sądzić, że zrekonstruowane zarysy, przynajmniej
najkrótszych z nich, są niepełne. Grupę długich domów reprezentuje ponadto częściowo zachowany trójnawowy budynek z podcieniami o długości 24 m.
W poszczególnych zgrupowaniach występują po dwa lub
trzy pojedyncze obiekty lub zespoły budynków o identycznych lub bardzo zbliżonych kształtach, wielkości, konstrukcji i usytuowaniu. Takie „kopie” w obrębie zgrupowania
obiektów zostały zinterpretowane jako kolejne fazy budowlane funkcjonującego tam gospodarstwa. Analogicz-
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nie należy zapewne tłumaczyć występowanie tam równolegle usytuowanych 2 – 3 półziemianek. Na tej podstawie
uznano, że na przebadanej osadzie w skład hipotetycznej
zagrody wchodził zespół trzech funkcjonalnie zróżnicowanych naziemnych obiektów gospodarczych (brogi, spichlerze i inne budynki o trudnej obecnie do określenia funkcji),
półziemianka będąca zapewne również obiektem do przechowywania żywności oraz budynek mieszkalny. Ilość rejestrowanych jam posłupowych - pojedynczych lub występujących w niewielkich grupach – wskazuje, że w obrębie
zagrody lub przyległego do niej pola znajdowały się liczne
inne niewielkie konstrukcje związane z funkcjonowaniem
gospodarstwa (np. stogi, szopy itp.).
Na podstawie najlepiej czytelnych założeń można stwierdzić, że powierzchnia obszaru, na którym lokowano główne budynki zagrody (półziemiankę i trzy naziemne obiekty
gospodarcze i budynek mieszkalny) wynosiła od 11 do 13,5
ara. Brak czytelnych pozostałości ewentualnych ogrodzeń
czy rowów nie pozwala na precyzyjne rozgraniczenie pozostałości hipotetycznych zagród i związanych z nimi pól.
Dlatego przy próbie wyliczenia powierzchni przynależnej
do zagród przyjęto, że umowna granica między nimi przebiega w połowie odległości między czytelnymi zgrupowaniami dużych obiektów. Tak określoną hipotetyczną szerokość działki zagrodowej wyliczono na 40 do 70 m. Długość
tych działek wyznacza w poszczególnych zgrupowaniach
zasięg występowania obiektów z wszystkich faz budowlanych. W północno-wschodnim pasie zabudowy jest to
40 – 45 m, a w południowo-zachodnim 50 – 55 m. W rezultacie można przyjąć, że obszar przynależny do pojedynczej
zagrody obejmował teren o powierzchni od ok. 20 do 40
arów. Jeśli wziąć pod uwagę także niezabudowane obszary przylegające do zagrody (po uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z konfiguracji terenu i lokalizacji obiektów
w strefach gospodarczych) wartości te wynosiłyby od ok.
45 do 60 arów.
Budynki w Łysokaniach lokowane były skośnie w stosunku
do linii stoku, co stanowiło utrudnienie zarówno podczas ich
budowy, jak i użytkowania. Przyczyną był pasmowy układ
zabudowy niedostosowany do ukształtowania terenu. Jego
przebieg jest zgodny natomiast ze sposobem orientowania
budynków na sąsiednim stanowisku 33 w Brzeziu. Tam takie ukierunkowanie zabudowy, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu w północnej części stanowiska, było w pełni
uzasadnione i racjonalne. Powielenie systemu zabudowy
z Brzezia w powstającej satelitarnej osadzie w Łysokaniach
musiało więc wynikać z konieczności dostosowania się do
istniejącej już siatki pól. Oznacza to, że przy powstawaniu
osady w Brzeziu musiało dojść wówczas nie tylko do ustalenia zasad zagospodarowania tamtejszego cypla, ale także

do podziału terenów rolniczych na sąsiednich obszarach, tj.
m. in. na cyplu związanym z osada w Łysokaniach. Sądzić
więc można, że osada w Łysokaniach powstała jako rodzaj
przysiółka ulokowanego na użytkowanych dotąd rolniczo
terenach.
Osada w Łysokaniach powstała nie później niż w fazie C1b
młodszego okresu rzymskiego. Koniec jej funkcjonowania
zapewne wyznacza chronologia trójnawowego długiego
domu 1167. Uzyskana data radiowęglowa próbki spalonego drewna z tego obiektu (257-392calAD, a 332-382calAD
przy prawdopodobieństwie 62,9%) pozwala brać pod uwagę możliwość funkcjonowania budynku jeszcze u schyłku
okresu rzymskiego.
Ryszard Naglik
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Tabliczki z numerami domów
Referat Utrzymania Porządku i Czystości informuje, że wśród
mieszkańców naszej Gminy rozprowadzane są TABLICZKI Z NUMERAMI DOMÓW.
Od dłuższego czasu przyjezdni goście czy kurierzy z przesyłkami sygnalizują olbrzymie kłopoty ze znalezieniem konkretnego adresu.
Wynika to z faktu, że bardzo często obowiązkowy numer domu jest
niewidoczny z ulicy lub w ogóle go nie ma.

Zestawienie wydanych tabliczek przekazane zostało do MPGO - firmy
odbierającej odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy.
Osoby, które nie otrzymały tabliczek proszone są o kontakt z pracownikami Referatu.
M. Łuczkiewicz
Kierownik RUPiC
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Uczestnicy ŚDS
z Brzezia śpiewają
kolędy
22 stycznia, grupa uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu wzięła
udział w III Festiwalu Kolęd i Pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Małopolskiego.
Barbara Woźniak
Impreza, która odbyła się w Centrum Kultury
i Sportu w Miechowie, zgromadziła licznych gości.
Na scenie zaprezentowali się uczestnicy z 20-tu
placówek z terenu całej Małopolski. Bardzo miło
jest nam poinformować, że przedstawicielom ŚDS
w Brzeziu za wykonanie kolędy „Dziecina Mała„
jury przyznało I-sze miejsce. Nasi reprezentanci
ujęli wszystkich pięknymi głosami, a także profesjonalnymi strojami. Każdemu z uczestników
przyznane zostały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Największą dumą napawa wszystkich ogromny puchar. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Panu Adamowi Kowal z Szarowa, za użyczenie
nam pięknych strojów kolędniczych, które przyczyniły się do zdobycia zaszczytnego miejsca.

„Jeśli chcesz nauczyć się
grać w szachy, poznać tajniki tej „królewskiej gry”,
jeśli uważasz, że jesteś mistrzem, przyjdź i sprawdź
się z innymi”

Co się dzieje
w Kole Emerytów
Koło Emerytów i Rencistów w Kłaju zaprasza wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Koło
działa w Kłaju już 5 lat.
Zarząd Koła w Kłaju.
Spotykamy się w każdy czwartek o godz.18:00 w „Jaskółce”. Staramy się mile spędzać czas. Najbliższa impreza
to „3 w 1” czyli Tłusty Czwartek, Ostatki i Walentynki. Nasze spotkania inspirowane są naszymi pomysłami. W tym
roku zaplanowaliśmy dwie jednodniowe wycieczki:
1/ Pszczyna-Goczałkowice Zdrój. W programie zwiedzanie
Zamku, Parku Zamkowego z wszystkimi jego atrakcjami
oraz Ogrody Kapiasa.
2/ Sanok - Skansen i Park Etnograficzny. Najpiękniejsze
muzeum na wolnym powietrzu w Europie z cudownym
Rynkiem Galicyjskim.
Wstąp do nas! Zapraszamy
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Uroczysty Dzień Kobiet
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj i Koło
Gospodyń Wiejskich w Kłaju
serdecznie zapraszają
wszystkie Panie z naszej Gminy
w dniu 8 marca 2015 r. na godz. 16.00
do Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy Kłaj

na spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Poczęstunek będzie przygotowany
na warsztatach szkoleniowych
pod okiem Pani Dietetyk.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj zaprasza wszystkich miłośników szachów z terenu
Gminy Kłaj, chętnych do nauki i miłych spotkań przy szachownicy na zajęcia szachowe,
które będą prowadzone w okresie od marca
do października 2015 roku.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu po
dwie godziny w sali Urzędu Gminy w Kłaju.
Dzięki partnerstwu z profesjonalną Szkołą
Szachową Chess Ewolution Akademy Mitoń & Jakubiec na uczestników czeka szereg
atrakcji:
- spotkania z arcymistrzami szachowymi,
- symultana z arcymistrzem,
- turnieje szachowe.
Zapisy do 25 lutego 2015 roku.

Więcej informacji na temat warsztatów
pod nr tel. 12 2841 163

Kontakt:
adres email: stowarzyszeniegminyklaj@interia.eu
tel. 781 287 141

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj
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Większa ulga na dziecko

Zmiany
w zwolnieniach
z kas fiskalnych
w 2015 roku
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących
weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
i będzie obowiązywać przez kolejne lata
podatkowe 2015 i 2016.
Kto utrzymał zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych?
Zwolnienie, z którego korzysta najszersze
grono podatników, a więc z uwagi na osiągane obroty z tytułu sprzedaży na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zostało zachowane na dotychczasowym poziomie tj. 20.000 zł w skali roku,
dla podmiotów kontynuujących działalność
gospodarczą. W przypadku podatników
rozpoczynających działalność gospodarczą
w trakcie roku podatkowego, zwolnienie
to ma zastosowanie, jeżeli przewidywany
obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności
w danym roku podatkowym, kwoty 20.000
złotych. Przedsiębiorca będzie zobowiązany
do zainstalowania kasy po upływie dwóch
miesięcy licząc od końca tego miesiąca,
w którym wskazany limit został przekroczony.
Kto stracił zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych?
Poszerzono katalog usług i towarów, które od
2015 roku wyłączone zostały ze zwolnienia
z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. I tak od stycznia 2015 roku zwolnienie nie będzie miało zastosowania do usług:
- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojaz-

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, iż od dnia 01.01.2015r., nastąpiła zmiana przepisów, która wprowadza nowe możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej. Z ulgi skorzystają te rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) i odprowadza składki do ZUS. Podatnik, który posiada prawo do odliczenia
ulgi na dzieci, a jego podatek wynikający z zeznania jest za niski by odliczyć pełną kwotę tej
ulgi, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem na podstawie liczby wychowywanych dzieci, a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym. Kwota dodatkowego zwrotu nie może być większa niż łączna suma zapłaconych
przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. By skorzystać z dodatkowego zwrotu, podatnik do swojego zeznania podatkowego musi dołączyć wypełniony dodatkowy druk PIT/UZ. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się
wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi,
PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne drugiego małżonka. Niestety osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych,
które nie podlegają składkom ZUS nie będą miały prawa do odliczenia dodatkowej kwoty ulgi.
Zmianie uległa również wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Tak więc kwoty ulgi
na dzieci kształtują się następująco na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne
2700 zł. Odliczenie na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian i wynosi po 1112,04 zł.

Liczba dzieci
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci

Wysokość ulgiwcześniej
1 112,04 zł
2 224,08 zł
3 892,20 zł
6 116,28 zł

Wysokość ulgi obecnie
1 112,04 zł
2 224,08 zł
4 224,12 zł
6 924,12 zł

Otrzymana przez podatnika kwota dodatkowej ulgi będzie miała wpływ na wysokość dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Powyższe zmiany weszły w życie od 01.01.2015 roku, a więc mają zastosowanie do dochodów osiągniętych
w 2014 roku.
Sporządziła: Małgorzata Furtek - Starszy Referent

dów silnikowych oraz motorowerów,
- naprawy pojazdów samochodowych,
motocykli, motorowerów w tym naprawy
opon,
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej
przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawnych, w tym usług doradztwa podatkowego, z wyjątkiem czynności notarialnych
- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
- gastronomicznych, z wyjątkiem: usług
świadczonych na pokładach samolotów
oraz świadczonych przez stołówki w placówkach oświatowych udostępnionych
wyłącznie dla uczniów, studentów i innych
podopiecznych oraz nauczycieli i personelu,
- dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokła-

dach samolotów.
Świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 2015
roku powinno być zawsze – bez względu na
obrót – ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dla tych podmiotów
przewidziano jednak okres dostosowawczy
tzn., że będą oni zobowiązani rozpocząć
stosowanie kas fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r.
Podstawa prawna w/w zmian:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1544);
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N I E ! DLA CZADU
Kampania wpisana jest w szerszą strategię działań Straży Pożarnej „Nie! Dla czadu”. Składają się na nią spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, plakaty oraz dedykowana strona internetowa czadusypia.pl.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna,
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu
świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo
z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje
także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek

wrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
– często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie
okien.
– rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
– nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
– nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu
pozostają otwarte
– nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

„Nie! Dla CZADU”

Po raz pierwszy w tym roku i po raz kolejny w tym sezonie grzewczym OSP Kłaj dysponowana była
do podtrucia ulatniającym się tlenkiem węgla potocznie zwanym czadem. Kolejny raz przyłączamy się
do akcji „NIE! Dla czadu” podając czytelnikom garść istotnych informacji na temat tego przykrego zjawiska.
Zbliża się wspaniała okazja: Dzień Babci i Dziadka możemy sprawić naszym bliskim prezent w postaci
czujnika tlenku węgla, a do tego dołożyć słodycze, kwiaty i serdeczne życzenia zdrowia i wielu lat życia.
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się
z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego
zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może
dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej
wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ.
Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do
pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu
świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej
lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

– uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
– nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
– przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej
osoby,
– dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż
raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz
na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
– użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania
zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
– stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia
do obrotu;
– w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje
o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
– w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do
otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przy-
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Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

– ból głowy,
– zawroty głowy,
– ogólne zmęczenie,
– duszność,
– trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
– senność,
– nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on
całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą
– umiera

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

– należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
– jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
– rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż
nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
– wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998
lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie
przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Na stronie www.klaj.pl więcej informacji na temat:

– Bezpieczne użytkowanie gazowych grzejników wody przepływowej,
– Prawidłowa instalacja,
– Stały dopływ świeżego powietrza,
– Swobodny odpływ spalin,
– Dobry stan techniczny urządzenia gazowego.

Pamiętajmy !

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności. Ogólnopolska akcja prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
źródło informacji: Państwowa Straż Pożarna
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K U LT U R A
Czas radosnego oczekiwania
i świątecznych zakupów
7 grudnia, w centrum Kłaja zapachniało choinką, uszkami, pierogami i grzańcem. W tym dniu, bowiem odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany
przez wójta, placówki oświatowe, stowarzyszenia i kółka z terenu gminy.
Oliwia Bieda
Centrum Kłaja stało się tłem dla świątecznej scenerii. Melodia kolęd, blask choinkowych światełek i ozdób, stragany, stroiki, kartki świąteczne, ręcznie zdobione bombki, anioły i bożonarodzeniowe przysmaki… W tego typu rzeczy mogli się zaopatrzyć
wszyscy przybyli niedzielnym popołudniem pod budynek Urzędu Gminy. Każdego
rodzaju świąteczne akcesoria wykonane zostały ręcznie. Swoje rękodzieło wystawili:
uczniowie szkół w Kłaju, Targowisku i Grodkowicach, ŚDS z Gruszek, Koło Emerytów
i Rencistów, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, Chór „Gaudium” oraz Maja BugajSobkiewicz i Bożena Mularczyk.
Prawdziwym rajem dla łasuchów był stragan Koła Gospodyń Wiejskich w Kłaju. Panie
gospodynie przygotowały moc pyszności: smakowite uszka, pierożki i krokiety.

Witaj Nowy Roku
Wzorem ubiegłego roku, punktualnie
o północy w noc sylwestrową w centrum Kłaja niebo rozbłysło się od fajerwerków.
Oliwia Bieda
Mieszkańcy gminy spotkali się na parkingu przy budynku Urzędu Gminy
w Kłaju aby wspólnie pożegnać odchodzący 2014 rok i przywitać Nowy 2015.
Podobnie jak w roku poprzednim w Ska-

te Parku zgromadziło się bardzo liczne
grono mieszkańców. Na wydarzenie zaprosił Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek. Serdeczne życzenia pomyślności,
zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń
w Nowym Roku składał Przewodniczący
Rady Gminy – Sylwester Skoczek. Fantastyczny pokaz sztucznych ogni poprzedził symboliczny toast lampką szampana
za zdrowie w rozpoczynającym się roku.
Serdeczne podziękowania dla Marii Bugaj – Sobkiewicz za udostępnienie miejsca pod wyrzutnię fajerwerków.

Ubrana w kolorowe
bombki i migoczące
światełka…
21 grudnia, mieszkańcy naszej gminy
spotkali się pod Urzędem Gminy aby
wspólnie zakolędować, złożyć sobie życzenia i ubrać choinkę. Podtrzymana została piękna tradycja wspólnego ubierania choinki.
Oliwia Bieda
„Zdrowych, spokojnych, radosnych, spędzonych w prawdziwie rodzinnej atmosferze
Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich
Państwa i Waszych bliskich – takimi życzeniami mieszkańców gminy przywitał Zbigniew Strączek.
W tym roku, pod choinką brakowało miejsca. Tłum przybyłych gości sprawił, że na
choince niemal brakowało wolnej gałązki.
Każdy chciał zawiesić swoją bombkę licząc,
że tym samym spełni się najskrytsze marzenie. Wielobarwne ozdoby: bańki, łańcuchy
i cukierki nadały choince prawdziwie świątecznego wyglądu. Po tym jak oficjalnie
zakończono zdobić świąteczne drzewko
i zapalono światełka po Kłaju zaczęła nieść
się melodia doskonale wszystkim znanych
kolęd i pastorałek.

Tego szczególnego wieczoru nie mogło
również zabraknąć Świętego Mikołaja, który
miał wiele wspólnego z Panem Janem Płachno. Mikołaj przechadzał się i rozdawał łakocie nie tylko grzecznym dzieciom. Harcerze
z 5DH „Leśni Ludzie” przynieśli Betlejemskie
Światełko, które każdy z mieszkańców mógł
zabrać ze sobą do domu.
Smakowity żurek przygotowali Aneta i Ryszard Molęda, natomiast choinkę ofiarował
Pan Jerzy Czubak. Całą imprezę poprowadził
Pan Krzysztof Balik.
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K U LTUR A
Inspiracje
Andrzeja Pilipiuka
8 grudnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju
odbyło się wspaniałe spotkanie z cieszącym się ogromną
popularnością autorem książek literatury fantastycznej Andrzejem Pilipiukiem. Okazało się, że to niezwykle ciepły, ujmujący człowiek a do tego jeszcze gawędziarz, obdarzony
niesamowitym poczuciem humoru. Z dystansem do siebie
i swojej twórczości.
Kamila Polak
Na spotkanie z panem Andrzejem przybyli jego najwierniejsi czytelnicy, którzy mieli wiele pytań. Na pierwsze z nich, dotyczące początków jego twórczości, autor odparł, że pisarzem
postanowił zostać w wieku 11 lat. Wyliczył sobie wtedy, że jeśli
wyda książkę w nakładzie 250 tys. egzemplarzy po 20 złotych za
sztukę, to zarobi krocie i będzie bogaty. Były to pierwsze motywy zostania literatem. Pierwsze pieniądze zarobił jednak sporo
lat później za kontynuację powieści Z. Nienackiego o Panu Samochodziku (19 książek), wydanych pod pseudonimem Tomasz
Olszakowski.
Na pytanie skąd czerpie pomysły do kolejnych powieści,
odparł, że „z notesu”. Notes
bowiem zrobił pan Andrzej
osobiście (w ramach swoich zainteresowań kaletnictwem). Zapisuje w nim
wszystkie swoje pomysły
i inspiracje – nawet te najbardziej dziwne i niepoważne,
które potem przemyśliwuje
i udoskonala. Przyznał też, że
wielką przyjemność sprawia
mu picie herbaty z samowaru.
Pan Andrzej Pilipiuk to tytan pracy. Codziennie stara się napisać przynajmniej kilka stron. Najbardziej związany jest z cyklem
„Oko jelenia”, który uważa za swoje najlepsze osiągnięcie literackie. „Czytelnicy jednak najchętniej kupują Wędrowycza. Nie
wiem dlaczego” – dodał autor.
Na koniec zdradził, że zamierza napisać piątą część cyklu o wampirach – z pominięciem części trzeciej i czwartej - „jak w Gwiezdnych Wojnach”. Do części środkowych wróci może kiedyś. Jest
również w trakcie prac nad siódmą częścią cyklu „Oko jelenia”.
Spotkanie, które trwało prawie dwie godziny, zakończyło się
podpisywaniem przez pana Andrzeja książek przyniesionych
przez czytelników.
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Kulturalnie z UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju
w styczniu przeżyli wspólne fantastyczne chwile.
Zarząd UTW
Szczególnie miło wspominany 21 stycznia 2015
roku. Liczną grupą słuchaczy UTW wyjechaliśmy do
Kopalni Soli w Wieliczce na Spotkanie Noworoczne.
Z radością wspominamy również 31 stycznia, kiedy
to wspaniale bawiliśmy się na Balu Karnawałowym,
który odbył się na sali widowiskowej Urzędu Gminy
w Kłaju.
28 lutego rozpoczniemy 6-ścio miesięczny cykl wyjazdów do Filharmonii Krakowskiej. Projekt obejmuje koncerty i spotkania integracyjne.
Nowy semestr rozpoczniemy wykładem siostry Haliny Mol w kontynuacji cyklu „Religie Świata i aspekty wiary”. Wykład zaplanowano na 2 marca 2015
roku.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach.

24 stycznia, w Domu Kultury
w Stanisławicach odbył się
Noworoczny Koncert
Gminnego
Chóru „Gaudium”.
Grupa chórzystów pod batutą Renaty Kamody
i przy akompaniamencie muzycznym Marii Arkusz
wykonała kilka dobrze znanych pieśni. Tradycyjnie,
sala była pełna słuchaczy, a występ nagrodzony został gromkimi brawami. Dodatkowo zaprezentowano mini-wystawę ikon pn. „Ikony – Inne spojrzenie”.
Ikony wykonane zostały ręcznie przez panie: Bożenę Mularczyk oraz Marię Bugaj – Sobkiewicz.
Oliwia Bieda
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HA R CE R ZE
Opłatek Instruktorski
16 stycznia w ZSO w Kłaju odbył się Opłatek Instruktorski instruktorów z powiatu wielickiego.
Gospodarzami tego wydarzenia byli harcerze
z gminy Kłaj.
Małgorzata Balik

Związek Harcerstwa Polskiego

Po części wstępnej gdzie harcerki wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastrój kolędami, prowadzenie spotkania przejęła hm. Ewa Ptasznik. Każdy z zaproszonych gości składał życzenia i zapalał
„kominek”- światełko. Nie brakło też tradycyjnych,
smakowitych potraw.

to organizacja pożytku publicznego, której głównym celem jest wychowanie
młodych ludzi, wspieranie w rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawienie
im wyzwań. W gminie Kłaj działają aż cztery ugrupowania harcerzy. Wszystkie
intensywnie pracują przez cały rok, zapełniając dzieciom czas i reprezentując nasza
gminę podczas wyjazdów i działań.
sam. Justyna

Płotek

Najmłodszymi są zuchy z 3 Gromady Zuchowej ,,Ekoludki z Leśnej Budki’’. Działa ona przy
ZSO w Kłaju i należą do niej dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej. Spotykają się one co
dwa tygodnie na zbiórkach, a oprócz tego na biwakach i licznych wyjazdach. Drużynowa
sam. Paulina Korbut razem z przyboczną trop. Katarzyną Kosak organizują swoim
podopiecznym czas jako wolontariuszki. Zuszki pojawiają się także razem ze starszymi
kolegami na mszach harcerskich, organizowanych w każdą trzecią niedzielę miesiąca
w kościele w Kłaju o godzinie 10:00. Kiedy odrobinę podrosną, większość z nich wstąpi do
5 Drużyny Harcerskiej ,,Leśni Ludzie’’, działającej przy tej samej szkole.
Jej drużynową jest sam. Emilia Włodek, a we wszystkim pomaga jej przyboczna Justyna
Płotek. Razem prowadzą największą drużynę harcerską w gminie Kłaj, do której należą osoby
z gimnazjum oraz z klas IV-VI szkoły podstawowej. Można ich spotkać na bardzo wielu
uroczystościach na terenie naszej gminy, kiedy uświetniają je, pełnią honorowe warty,
organizują happeningi lub wraz z innymi drużynami sprzedają znicze w okolicach Święta
Zmarłych, a przed Wigilią Bożego Narodzenia przekazują Betlejemskie Światło Pokoju.
W Targowisku działa również drużyna harcerska zrzeszająca osoby w tym samym wieku
jak w 5 DH, a przewodzi jej dh. Urszula Cyga. Drużyna ta działa analogicznie do drużyny
w Kłaju, często też na wielu zdarzeniach można spotkać je razem, kiedy działają wspólnie.
Co roku też, w każde wakacje, ,,Leśni Ludzie’’ zabierają na swoje obozy osoby z Targowiska.
Najstarszą grupę wiekową stanowi 10 Drużyna Wędrownicza ,,Czar.’’, składająca się
z osób które ukończyły już gimnazjum, a przewodzi jej ćw. Maciej Włodarczyk – wybranym
w instruktorskim plebiscycie najlepszym prowadzącym tego typu jednostkę na terenie
naszego województwa w 2014 r. Jej członkowie wspierają działania pozostałych
drużyn. Poza tym bardzo aktywnie angażują się w organizację rozmaitych Pikników
Rodzinnych, malując twarze najmłodszych, organizując park linowy czy warsztaty
z pierwszej pomocy.

Jednak najważniejszą informacją, którą warto
przekazać jest to, że druh Maciej Włodarczyk ze
środowiska kłajowskich harcerzy zdobył Tytuł
Najlepszego Instruktora 2014 roku ZHP Chorągwi
Krakowskiej w kategorii DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY - „Mission Impossible”. Gratulujemy!

Orszak Trzech Króli
„I Trzej królowie, i trzej królowie Od wschodu
przybyli I dary Panu, i dary Panu Kosztowne
złożyli”
ZHP Gmina Kłaj
6 stycznia każdy mieszkaniec Kłaja mógł poczuć
się jak król. Wystarczyło przyjść ubranym w jeden
z wybranych kolorów: czerwony, niebieski, zielony, na godz. 10:00 pod Ośrodek Zdrowia w Kłaju.
Wszyscy uczestnicy otrzymali koronę, naklejkę
oraz śpiewnik. W radosnych nastrojach, śpiewając
kolędy zebrani wyruszyli w drogę do małego Jezusa. Cały Orszak prowadziły aniołki wyznaczające
trasę królom. Do żłóbka dotarliśmy pełni radości,
a królowie złożyli dary Panu, mirrę, kadzidło i złoto.
Następnie została odprawiona Msza św.
Wędrującym sprzyjała pogoda, w pochodzie brały
udział całe rodziny oraz grupy parafialne.

Aby w 2015 roku nadal działać tak intensywnie jak dotychczas, oraz rozwijać się jeszcze
bardziej, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, którego mogą nam Państwo
udzielić, przekazując nam 1% podatku. Ta wyjątkowa darowizna nic Państwa nie kosztuje,
a jej dokonanie jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć minutę czasu i do formularza PIT
przepisać numer KRS i nazwę naszego środowiska. Każda, nawet najmniejsza kwota,
otwiera przed nami nowe możliwości, pozwala na dofinansowanie wyjazdów i zakup
materiałów potrzebnych do organizacji zajęć. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną
nam do tej pory pomoc!
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Placówka Wsparcia Dziennego
„Jaskółka To Nasz Drugi Dom!
Ubiegły rok - 2014 w naszej placówce upłynął nam bardzo ciekawie, wesoło i pracowicie.
Każdy tydzień obfitował w inne atrakcje z których z chęcią korzystaliśmy. Oglądaliśmy filmy
w świetlicy, jeździliśmy do kina oraz na liczne wycieczki rowerowe m.in. po Puszczy Niepołomickiej,
na most wiszący w Damienicach.
Aby spalić zbędne kilogramy pływaliśmy na niepołomickim
basenie i bawiliśmy się w gry terenowe, trenując nie tylko nasze ciało, ale i umysł. Chodziliśmy na wycieczki piesze odwiedzając ciekawych ludzii ciekawe miejsca nie tylko w naszej
Gminie. Uczestniczyliśmy w profesjonalnych zajęciach artystyczno – plastycznych - odlewy z gipsu zorganizowanych
dla nas przez miejscowego artystę pana Adama Hytrosia.
Zajęcia te rozbudziły naszą wyobraźnię i pozwoliły rozwinąć
nam nasze zdolności plastyczne. Bardzo mile wspominamy
wycieczkę na Chełm. Tam zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez ks. Antoniego Tworka, który oprowadził nas
po Muzeum Parafialnym Zakonu Stróżów Bożego Grobu. Zobaczyliśmy również wspaniałą Galerię „Chełm” oraz odwiedziliśmy miejscowego artystę. Udaliśmy się także na wzgórze
w celu zobaczenia panoramy Gminy Kłaj. Widok był niesamowity!
Na zajęciach świetlicowych poruszaliśmy m.in. tematykę
zawodów mundurowych. Wcielaliśmy się wówczas w żołnierzy i strażaków. Odwiedziliśmy zatem Komisariat Policji
i Pogotowie Ratunkowe w Niepołomicach, aby bliższej przyjrzeć
się zawodom takim jak: policjant, ratownik medyczny. Mogliśmy pobawić się również w harcerzy dzięki życzliwości pana
Jerzego Czubaka Prezesa Klubu Sportowego Wolni Kłaj, który
udostępnił nam budynek klubu na dwa dni. Udało nam się tam
wówczas zdobyć sprawności harcerskie: krajoznawstwo, wędrownictwo, obozownictwo, zaprawa fizyczna.
Jesteśmy łasuchami więc nie zabrakło dni kulinarnych, gdzie
piekliśmy pyszne ciasteczka, babeczki, pizzę. Pojechaliśmy też
do fabryki cukierków Ciu-ciu w Krakowie, by zobaczyć jak powstają nasze smakołyki. Ci którzy nie bali się mocnych wrażeń
ud li się do parku linowego w Grabówkach, a także na tor gokartowy oraz ściankę wspinaczkową w Krakowie.
Mieliśmy również okazję udać się na ośmiodniową kolonię do
Sielpi Wielkiej. Było to możliwe dzięki zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu: „Nasze Dzieci”. Czas spędzony tam był pełen wrażeń
i atrakcji. Zwiedziliśmy między innymi: miejscowości Sielpia
Wielka i Sielpia Mała, jezioro Sielpia, Muzeum Zagłębia Staropolskiego, Molo (Promenadę) nad Zalewem Sielpia, Kościół Świętego Rafała Kalinowskiego, miejscowość Piekło, gdzie znajduje się
rezerwat przyrody nieożywionej.
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Ogromną niespodzianką przygotowaną dla naszych wychowanków była noc filmowa w placówce. Oprócz seansu filmowego, młodzież mogła wziąć udział w konkursach z wiedzy
o filmach. Bardzo atrakcyjne okazały się także zabawy terenowe, tj. „Podchody” – podczas których szukaliśmy się nawzajem
w pobliskim lasku i „Poszukiwanie skarbów” – gdzie przy pomocy wskazówek szukaliśmy skarbu ukrytego w najbliższej okolicy. Wyobraźcie sobie naszą radość, gdy udało nam się odnaleźć
skarb w postaci słodyczy i zaproszenia na lody.
Braliśmy również udział w zajęciach socjoterapeutycznych,
profilaktycznych oraz artystyczno - teatralnych na miejscu. Jaskółkowicze mogli dzięki tym zajęciom eksponować swoje
uczucia poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne i muzyczne,
rozwijać własne talenty, uświadamiać sobie stany emocjonalne tj. strach, smutek, złość, gniew, zdziwienie, wstyd, a także
poznawać zagrożenia wynikające z uzależnień. Te oraz inne
zajęcia możliwe były do przeprowadzenia dzięki otrzymanej
dotacji ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłaju. W miarę możliwości, często
uczestniczyliśmy w zajęciach na świeżym powietrzu, gdzie integrowaliśmy się podczas takich zabaw jak: gra w dwa ognie,
zabawa w szukanego, gra w piłkę nożną. Bardzo chętnie graliśmy w różnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawiły, ale również uczyły np. tabliczki mnożenia, nazw kontynentów, jak również uczyły wytrwałości, cierpliwości i współpracy
w grupie. Jako owoce działalności świetlicy i zajęć plastycznych oraz teatralnych można wyliczyć: dekoracja sali świetlicowej pracami plastycznymi i wykonywanie gazetki na korytarzu zgodnie ze zbliżającymi się świętami lub uroczystościami.
Przygotowaliśmy dekoracje i ozdoby świąteczne. Graliśmy
w przygotowanych przez siebie przedstawieniach na Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, Dni Szarowa, Jasełka.
Organizowaliśmy też liczne dyskoteki m.in. dyskotekę andrzejkową, na którą zaprosiliśmy dzieci i młodzież z całej wioski.
Nie brakowało, też chwil przeznaczonych na dyskusję, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji,
przejmowania odpowiedzialności za inną osobę.
Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyroz miałość
względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyc ną
dostosowaną do zaburzeń, dysfunkcji. Oprócz tego braliśmy
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„Gramy do końca
świata i jeden dzień
dłużej”
Za nami już 23 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, na który z niecierpliwością czekała cała Polska i chętni do
kwestowania wolontariusze.
Renata Olszowska
i Wolontariusze
Jak co roku w naszej szkole został utworzony
sztab, skupiający uczniów z Kłaja, Targowiska
i Brzezia – łącznie 55 wolontariuszy.

udział w różnych zaj ciach grupowych, które uczyły szacunku do ludzi i samego siebie, znajomości tradycji narodowych i rodzinnych, pomagania innym- zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. Zaznajomiliśmy się z zagrożeniami związanymi
z uzależnieniami( nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera).
Możemy śmiało powiedzieć, że Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” to nasz drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa,
akceptacji, pomocy i wsparcia realizujemy się intelektualno – moralno – społecznie.
Nie bez znaczenia są zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w naszej Placówce w ramach środków PFRON. 55 osób bezpłatnie korzysta z pomocy m.in. logopedy, psychologa, rehabilitanta, pracy socjalnej, socjoterapii
i wielu innych form pomocy niezbędnych dla rehabilitacji społecznej.Ponadto Placówka oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, pomoc
w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpraca z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Zajęcia prowadzone były
w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.
Wszystkie te działania realizowane były w przestronnych pomieszczeniach, zaadaptowanych do realizacji różnych form oddziaływania na dzieci i młodzież. W trakcie
naszej działalności udało się dokupić nowe wyposażenie. Wychowankowie mogą korzystać z sali rekreacyjnej, sali z aneksem kuchennym, sprzętu AGD i RTV. Dzięki dotacji
PFRON, środków Stowarzyszenia oraz pomocy finansowej Rady Wsi Szarów, mogliśmy
wyremontować i wyposażyć sale, w nowe, niezbędne akcesoria, pomoce dydaktyczne
(książki) i zabawki zgodne z wiekiem i potrzebami wychowanków. Za to, że dziś możemy przebywać i pracować w tak pięknym otoczeniu – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Jaskółkowicze i wychowawcy.

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” prowadzące m.in. „Jaskółkę” w Szarowie posiada
status OPP, co oznacza, że na nasze działania możesz przekazać 1% swojego podatku wpisując w odpowiednią rubrykę PIT nasz KRS 0000106569.
„Pamiętaj, że warto pomagać, nawet jeden dobry gest dla nas i naszych dzieci
znaczy bardzo wiele”.

Celem zbiórki publicznej tegorocznego finału było zbieranie środków pieniężnych.
„Dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej
seniorów”.
Naszych wolontariuszy można było spotkać
nie tylko na terenie naszej gminy, ale też
w Bochni, Niepołomicach i Krakowie. Ich
puszki były tak ciężkie, że nie dały się
zdmuchnąć porywom wiatru. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwał Patrol VIP
z Niepołomic.
W tym roku udało się nam zebrać 29819 zł
i 35 gr. Uczniowie z Kłaja zebrali 21247,26 zł,
z Targowiska 3866,39, a z Brzezia 2705,70 zł.
Po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że
mamy dwa banknoty 200 złotowe, cztery
100 złotowe, 49 banknotów po 50 zł, 265 po
20 zł i aż 1032 banknotów po 10 zł. Tradycyjnie najwięcej było złotówek – 1530 sztuk.
Najbardziej obfite w datki były puszki następujących wolontariuszy:
Weronika Kowalska – 1604,78 zł
Katarzyna Kosak – 1270, 75 zł
Angelika Łach – 1253,48 zł
Karolina Wolnicka – 1166,68 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy do naszych
puszek kwestarskich wrzucili nawet grosik. Mamy nadzieję, że czerwone serduszko
otrzymane w zamian będzie przypominać
szlachetny cel naszego wysiłku.
Składam podziękowania paniom Barbarze
Rybak, Krystynie Rak i Krystynie Wyporek za
okazaną pomoc przy organizacji tegorocznego Finału.
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Kolejna edycja
Gminnego Konkursu Recytatorskiego za nami!
Młodzi miłośnicy literatury i teatru, jak co roku, mieli okazję spotkać się i w ramach Gminnego Konkursu Recytatorskiego zaprezentować na scenie sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju.
Iwona Sobas
Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku odbył się 20 stycznia 2015 roku. Wzięło
w nim udział 32 młodych artystów ze szkół podstawowych
i gimnazjów: z Brzezia, Grodkowic, Kłaja, Szarowa i Targowiska.
Uczestnicy, prezentując jeden utwór poetycki i fragment prozy, walczyli o nagrody książkowe oraz możliwość występu na
konkursie powiatowym w Wieliczce. Jury w składzie: Małgorzata Wątkowska, Justyna Waligóra i Kamila Polak oceniało prezentacje w trzech kategoriach: klas I-III, IV-VI i gimnazjum. Po
długich obradach przyznało nagrody następującym uczniom:
w kategorii klas I-III:
I miejsce – Bartosz Wenta (SP w Targowisku) oraz Zofia Cyga
(SP w Kłaju)
II miejsce – Patrycja Konieczna (SP w Kłaju);
III miejsce – Julia Stawarz (SP w Brzeziu);
wyróżnienie: Miłosz Sobas (SP w Targowisku)
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w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Magdalena Kowalska (SP w Kłaju);
II miejsce - Maria Chojnacka (SP w Kłaju);
III miejsce - Milena Świętek (SP w Targowisku);
wyróżnienie: Emilia Trzaskalska (SP w Szarowie) i Aleksandra
Solarz (SP w Targowisku)
w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Oliwia Świętek (ZSO w Targowisku);
II miejsce – Angelika Łach (ZSO w Kłaju);
III miejsce – Julia Chudecka (ZSO w Szarowie).
Laureatom wręczono nagrody książkowe, ufundowane przez
Gminę Kłaj. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zostali zaproszeni na Powiatowy Konkurs Recytatorski do Wieliczki, który
w tym roku odbędzie się w dniach 11-13 luty 2015 r.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięzcom
życzymy powodzenia w kolejnym etapie.
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Zabawa Andrzejkowa
w przedszkolu
w Targowisku

nale przygotowani, pokazywali nam różne
układy, pokazy techniczne z partnerem i bez
partnera. Nie obyło się również bez widowiskowego rozbijania deski. Sensei Rafał Wajda,
przekazywał ważne myśli, które towarzyszą
karatekom przez całe życie.

Andrzejki to wieczór wróżb. Wtedy to
dziewczynki, a nawet chłopcy, chcą dowiedzieć się o swoim przyszłym losie. Zwyczaj
wróżenia w wieczór andrzejkowy znany
jest od bardzo dawna.

Zlot czarownic

Małgorzata Cesnyka
Anna Kukieła
Katarzyna Karnia
Pamiętajmy jednak, że wróżba to zabawa
i nie należy traktować jej poważnie, chociaż
nie jest wykluczone, że może się spełnić. Najlepszą okazją, aby dowiedzieć się, co czeka
dzieci w przyszłości, było spotkanie andrzejkowe zorganizowane w naszym przedszkolu

22 stycznia przedszkole w Kłaju było
pełne czarownic i czarodziejów oraz
innych bajkowych postaci, a to wszystko z powodu odbywającego się w tym
dniu balu karnawałowego.
Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas
i mamy nadzieje, że jeszcze więcej naszych
wychowanków pójdzie w ślady Wiktorii i Natalii – „Naszych Mistrzyń”.

Światowy Dzień
Pluszowego Misia

28 listopada 2014 r. Liczne wróżby, konkursy oraz zabawa taneczna dostarczyły wielu
przeżyć i emocji. Były one również okazją do
rozbudzenia w dzieciach ciekawości i chęci
poznawania naszej ludowej tradycji. Po wyczerpujących tańcach na dzieci czekał słodki
poczęstunek.

„Zawsze się znajdzie
ktoś silniejszy”
To słowa, wypowiedziane przez wielokrotnego Mistrza Świata, Europy i Polski, założyciela Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego - Rafała Wajdę.
Renata Kalisz
Sam Mistrz, a także mocno utytułowani: Mateusz Bąk, Klaudia Mleko, Wiktoria Zachariasz
i Natalia Firlit gościli w Przedszkolu w Dąbrowie. Wszyscy zawodnicy, jak zwykle dosko-

„Biedronek” zamieniła się w magiczny
świat pluszaków. Miś zaprosił wszystkich
przedszkolaków do wspólnej zabawy
przy misiowych piosenkach. Wszystkie
dzieci miały możliwość zaprezentowania swojego misia przed pozostałymi
przedszkolakami oraz wręczenia swoim
Misiom - medali.

Nie od dziś wiadomo, że miś jest ukochaną przez wszystkie dzieci przytulanką. 25 listopada dzieci z grupy
Biedronek, Motylków i Pszczółek obchodziły Światowy Dzień Pluszowego
Misia.
Anna Kukieła
Katarzyna Karnia
Małgorzata Cesnyka
Dzieci idąc rano do przedszkola nie zapomniały o zabraniu ze sobą swoich
pluszowych przyjaciół. Tego dnia sala

Anna Wiśniewska
Już od samego rana dzieciom dopisywał
znakomity humor. Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały i podziwiały swoje
niezwykłe przebrania. Zabawę karnawałową, która odbyła się w sali widowiskowej Urzędu Gminy prowadziły dwie
Czarownice – animatorki, które specjalnie na tę uroczystość przyleciały do nas
na swych miotłach aż z Łysej Góry. Radosne tańce przeplatane były wesołymi
zabawami i konkursami. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym
pociechom, a to było głównym celem
naszego balu.

„Dobrzy ludzie nigdy
o siebie nie dbają.
Tak jakby naprawdę
nie byli dla tego świata”.

Maria Dąbrowska

Dyrekcja
oraz
Przedszkolaki
z Przedszkola Samorządowego
w Dąbrowie
składają serdeczne podziękowania
Państwu Dorocie i Piotrowi Baka
za piękny upominek mikołajkowy.
DZIĘKUJEMY!
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SP OR T
Klaudia Mleko
stypendystką Sapere Auso
- Małopolskiej Fundacji
Stypendialnej!
Dyplom potwierdzający to wyróżnienie nasza zawodniczka odebrała 8 grudnia podczas uroczystej gali w auli Jana
Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
KKKT
Fundacja Sapere Auso powołana przez sejmik województwa
od niemal 10 lat wspiera najzdolniejszych sportowców, naukowców i artystów- laureatów olimpiad, konkursów i zdobywców ważnych sportowych laurów. Klaudia zasłużyła na tę
nagrodę, w tym sezonie zdobyła indywidualne mistrzostwo
Polski i świata w kategorii juniorek. Jesteśmy dumni i gratulujemy! To stypendium pozwoli Jej rozwijać swój talent jeszcze
lepiej. Na koniec edukacyjne wyjaśnienie: motto fundacji - Sapere Auso - to po łacinie- „temu, który odważył się być mądry”

- sentencja Horacego, który uważał słusznie, że w młodości
warto się trudzić nad nauką i kształtowaniem charakteru, bo
pomoże to uniknąć złego postępowania i kiedyś da szczęście.
Czyli trening jest najważniejszy, zawsze Sensei Rafał Wajda to
powtarza.

VI Barbórkowy Turniej
Strażaków i Ratowników
W sobotę 13 grudnia br. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył
się VI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników. W tegorocznej edycji wystartowało łącznie 78 drużyn z całej
Polski oraz strażacy z Niemiec oraz Czech.
Krzysztof Balik
Trzyosobowe drużyny w pełnym bojowym uzbrojeniu strażackim (ubranie specjalne, buty bojowe, hełm, rękawice, aparat
ochrony dróg oddechowych oraz latarka) musiały zmierzyć się
z szybem Daniłowicza, który ma wysokość 110 metrów, liczy
650 schodów i 90 podestów. Pierwszą część trasy strażacy pokonywali w zupełnej ciemności oświetlając sobie drogę tylko
latarkami.

Start drużyn odbywał się co 2 minuty. Różnica poziomów,
ograniczona możliwość oddychania oraz niesiony ciężar powodował ogromne zmęczenie. Mimo to każdy z zawodników
dawał z siebie wszystko. W śród startujących było 5 drużyn kobiecych, które z powodzeniem ukończyły konkurencję.
Naszą Gminę reprezentowały dwie drużyny OSP Kłaj i OSP Szarów. Obydwa zespoły ukończyły konkurencję plasując się na
31 i 18 miejscu. Gratulujemy!
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D Z I E Ń B A B CI I D Z I A D K A
Dzień Babci i Dziadka
w ZSO Szarów

Wyrazy wdzięczności należy złożyć
dziadkom, dzięki którym dzieci w zbliżające się ferie pojadą do kina.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To czas
pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo
pozostanie w pamięci zarówno dzieciom jak i dziadkom.

Ewa Skoczek
Anna Sobór
Dnia 26 stycznia 2015 r. w Domu Kultury
w Szarowie odbyła się ta wspaniała uroczystość przygotowana przez uczniów
klas trzecich pod kierownictwem
p. Ewy Skoczek i p. Anny Sobór.
Na wstępie p. wicedyrektor Elżbieta
Ponisz przywitała wszystkich gości ciepłym słowem i złożyła życzenia.
Następnie dzieci zaprezentowały program artystyczny i wręczyły słodkie
upominki swoim ukochanym babciom
i dziadkom. Wszyscy z dumą patrzyli
na swoje wnuczęta, które włożyły wiele
wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić
swoją miłość i szacunek. Były również
śmieszne konkursy, w których dziadkowie zaprezentowali się wspaniale.

Po zakończeniu części artystycznej wychowawcy zaprosili gości na poczęstunek. Stoły zapełnione były smakołykami
przygotowanymi przez rodziców. Gorące słowa podziękowania należą się
również rodzicom za pomoc w udekorowaniu sali, która wpłynęła na ciepłą
i magiczną atmosferę tego wieczoru.

„Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba
– babcia, mama, wnuczka – inaczej się
nie da. Dziś Wam dziękujemy nasi przyjaciele – Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele”.

Występy
przedszkolaków
z Targowiska z okazji
Dnia Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem,
miłością i wszystkim, co dobre.
Cesnyka Małgorzata,
Karnia Katarzyna,
Kukieła Anna
Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle
zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i małych problemów dzieci. Dzieci to czują i wiedzą dlatego zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków do
WDK w Targowisku na to najcieplejsze ze
wszystkich świąt, żeby podziękować im
za ich dobro i wyrazić swoją miłość. Dzieci zaśpiewały piosenki, wyrecytowały
wiele pięknych wierszy o miłości do babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie
zawsze mają dla nich czas. Ponadto grupa Biedronek zaprezentowała przedsta-

wienie „Dwanaście miesięcy”, a Pszczółki
i Motylki pięknie zatańczyły. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni. Dzieci cieszyły się, że
mogą w tak odświętny sposób wyrazić
swoją miłość i szacunek dla babci i dziadka. Natomiast goście z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które przygotowały dla
nich uroczystość.
Tuż po zakończeniu uroczystości dzieci
wręczyły dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty i zaprosiły na słodki
poczęstunek.

Przedszkolaki z Kłaja
z życzeniami swoim
babciom i dziadkom
Styczeń to miesiąc, w którym swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. Z tej okazji przedszkolaki
z
Przedszkola
Samorządowgo
w Kłaju zaprosiły swoje babcie
i dziadków do sali widowiskowej
Urzędu Gminy, gdzie czekał na nich
specjalny program artystyczny.
Anna Wiśniewska
Dzieci z grupy I i II zaprezentowały się
w tańcach i śpiewie, natomiast dzieci
z grupy III i IV wystawiły Bożonarodzeniowe Jasełka, które mają wieloletnią
tradycję w naszym przedszkolu. Przedszkolaki w przepięknych strojach występowały przed swoimi dziadkami.
Wcieliły się w postacie biblijne głosząc
śpiewem i tańcem radosną nowinę. Biblijne scenki w wykonaniu swoich wnuczków
z uśmiechem śledzili dziadkowie, którzy
nagradzali występy głośnymi oklaskami.
Na zakończenie części artystycznej dzieci wręczyły ukochanym Babciom i Dziadkom upominki.
Serdeczne podziękowania kierujemy
pod adresem Rodziców, którzy aktywnie
włączyli się w pomoc podczas przygotowywania poczęstunków i strojów dla
dzieci.
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W SP Ó LN IE W ŚWIĘ TA I N O WY R O K
Świąteczna atmosfera
w świetlicy szkolnej
w Brzeziu
Święta już za Nami, ale myśl o Nich na
pewno wywołuje w nas miłe i radosne
wspomnienia, ze wspólnie spędzonych
chwil, w rodzinnym gronie. Tą ciepłą,
świąteczną i radosną atmosferą, przepełniona była również świetlica szkolna
w Brzeziu.

Bo czy jest cos piękniejszego i bezcennego
jak radosne dziecko.
Dziękuje za wspólnie spędzony cudowny
czas, wierzę, że kolejne lata będą jeszcze
bardziej ciekawsze i rozwijające, nie tylko
dla mnie, ale przede wszystkim dla dzieci.
W tym Nowym Roku pragnę życzyć wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom oraz dzieciom wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze, dużo zdrowia, spełniania marzeń, wielu
sukcesów i tylko prawdziwych, oddanych
przyjaciół i ludzi wokół.

zdjęcie na str. 23

Edyta Jeleń
Dzieci pod opieką wychowawcy świetlicy,
Pani Edyty Jeleń zorganizowały urokliwą,
świetlicową wieczerzę wigilijną. Wszyscy
wspólnie zadbali o piękne nakrycie stołu, tak,
aby niczego nie zabrakło, a także o przygotowanie miejsca dla niezapowiedzianego gościa. Dzięki nowemu wizerunkowi świetlicy
a także licznym ozdobom, które dzieci same
stworzyły, przy przepięknie przystrojonej
choince, czuliśmy wielką magię zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Zgodnie z tradycją, przed wigilijną wieczerzą czytaliśmy pismo święte, modliliśmy się,
łamaliśmy opłatkiem, składaliśmy życzenia,
a następnie spożywaliśmy przepyszne potrawy i kolędowaliśmy. Były to dla nas bardzo wyjątkowe chwile, gdyż mogliśmy nie
tylko, jak co dzień wspólnie spędzić ze sobą
czas, ale także powspominać mijający rok
i opowiedzieć o swoich najbliższych planach
i postanowieniach noworocznych. Był to naprawdę piękny i świąteczny dzień…
Pragnę serdecznie podziękować Pani Dyrektor Szkoły Małgorzacie Sobkiewicz, a także Pani Wioletcie Augustynek za obecność
i wspólne świętowanie podczas tak ważnej
dla Nas świetlicowej uroczystości, a także
wszystkim dzieciom, dzięki którym wiem
i czuje, że znalazłam się w odpowiednim
czasie, na odpowiednim miejscu… Pragnę
także z wielką wdzięcznością podziękować
wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu pysznych potraw na tą piękną, wigilijną kolację. Dzięki Państwu dobremu
sercu, ten ostatni dzień wspólnego pobytu
w szkole, jeszcze w Starym Roku, stał się
niezapomnianym czasem, dającym nam poczuć namiastkę Świąt Bożego Narodzenia.
Dzięki Państwu wiem, że poprzez wspólną pracę jesteśmy w stanie osiągnąć wiele
i zdobyć najwyższy cel, jakim jest szczęście,
zadowolenie i uśmiech na twarzach dzieci.
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Dąbrowskie
Przedszkolaki
z Kolędą
Wspólne kolędowanie od kiku lat wpisane
jest do kalendarza urczystości organizowanych przez przedszkolaków z Dąbrowy.
Joanna Karasińska
Na specjalne zaproszenie księdza proboszcza, odbyło się ono w Święto Objawienia
Pańskiego w Kościele Parafialnym w Szarowie. W tym roku w ciepłą, poświąteczną
atmosferę wprowadziły nas Jasełka, przygotowane przez wszystkie dzieci z wielkim
zaangażowaniem i zapałem. Za sprawą
naszych małych aktorów, wszyscy na chwilę przenieśli się do Betlejem, gdzie została
przedstawiona historia narodzin Dzieciątka
Jezus, przeplatana śpiewem kolęd i pastorałek. Przedszkolaki z dużym przejęciem
w głosie odgrywały swoje role: Józefa, Maryi, pasterzy, Trzech Króli, aniołków (we
wspaniałych strojach, przygotowanych
przez rodziców!) i na nowo przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia.
Świadomość miejsca, w którym odbywał
się spektakl, odczuwalna bliskość Jezusa
narodzonego nadała temu wyjątkowemu
spotkaniu uroczysty charakter i nastrojowy
klimat. Występ obejrzeli zaproszeni goście
i rzesza wiernych z parafii Szarów-Dąbrowa,
w tym dumni rodzice, dziadkowie, ciocie.
Na końcu czekała na dzieci słodka niespodzianka od samego Księdza Proboszcza
Adama Kozłowskiego, która należała się
małym aktorom za pokonanie tremy oraz

wczucie się w role. Powszechnie wiadomo,
że Święta Bożego Narodzenia są najbardziej
rodzinnymi i ciepłymi świętami. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe przedstawienie, kolędy i pastorałki wyśpiewane przez przedszkolaki, pozwoliły wszystkim przybyłym
poczuć ciepło, serdeczność, miłość i radość
z bliskości swej rodziny, pochodzącą od maluśkiego Jezuska.

zdjęcie na str. 23

XI Jasełka
Gminne
„Ach, co za noc!”
19 grudnia 2014 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyły się
XI Jasełka Gminne pt. „Ach, co za noc!”.
Anna Margielewska
Justyna Wolska
Uroczystość ta od lat integruje oraz wprowadza społeczność lokalną w magiczny
czas Bożego Narodzenia. W tym roku na
scenie wystąpiły klasy Ic, IIa oraz kilkunastu
uczniów z klas starszych, co dało rekordową
liczbę - 59 aktorów ze Szkoły Podstawowej
w Kłaju, w dotychczas odgrywanych jasełkach.
Historię stworzenia świata i narodzenia
Zbawiciela widzowie poznali dzięki narracji babci, która zabrała wszystkich wraz ze
swymi wnukami w biblijne podróże. Dzięki tej opowieści widzowie mieli możliwość
przypomnienia sobie wartości tkwiących
w naszej wierze oraz sensu narodzenia
i życia Zbawiciela - oczekiwanego od chwili
utraty raju przez Adama i Ewę.
Jasełka wzbudziły uznanie licznie przybyłej
publiczności. Szczere gratulacje popłynęły,
między innymi z ust Wójta Gminy Kłaj, Dyrektora GZEAS-u, Dyrekcji ZSO w Kłaju oraz
Rodziców małych aktorów. Zachwyciły: autorski scenariusz, muzyka, scenografia oraz
piękne kostiumy i gra aktorska występujących dzieci.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz
zorganizowanie okolicznościowego poczęstunku.

zdjęcie na str. 23
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WSPÓL N I E W ŚWI Ę TA I N O WY R OK
Radosny śpiew
kolęd…
W niedzielę, 21 grudnia 2014 roku
w sali widowiskowej Urzędu Gminy
Kłaj, z Bożonarodzeniowym przesłaniem, wystąpili uczniowie Szkoły oraz
Oddziału Przedszkolnego z Grodkowic, prezentując tradycyjne Jasełka.
Justyna Trzaskalska
Edyta Rajska
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój,
a uczniowie swym pięknym występem
podbili serca publiczności. Słowu mówionemu towarzyszyły dźwięki kolęd i pastorałek. Niejednej osobie zakręciła się łezka
w oku. Radosny śpiew kolęd uświadomił
wszystkim i przypomniał o tym, że Święta
Bożego Narodzenia są już blisko.
Kiedy artystyczna część dobiegła końca,
wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem
uznania publiczności za piękne przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówno dla aktorów, jak i dla
rodziców, którzy przyszli obejrzeć swoje
pociechy.
Serdeczne podziękowania dla Kamili, która gościnnie wystąpiła w Jasełkach, grając
pięknie na skrzypcach.

zdjęcie na str. 23

Tradycyjne
Spotkanie Opłatkowe
w Szarowie
17 stycznia, w Domu Kultury w Szarowie odbyło się Tradycyjne Spotkanie
Opłatkowe zorganizowane przez Radę
Sołecką, Ks. Kanonika Adama Kozłowskiego oraz OSP w Szarowie.
Oliwia Bieda
Jak co roku, w tym niezwykłym okresie
Mieszkańcy Szarowa spotykają się by
wspólnie się bawić i kolędować. Tradycyj-

nie złożono sobie Noworoczne życzenia
oraz połamano się opłatkiem, natomiast
dzieci z „Jaskółki” w artystyczny sposób
opowiedziały o Bożym Narodzeniu. Tradycją corocznych Spotkań Opłatkowych
w Szarowie jest wręczanie przez Panią
Sołtys oraz Księdza Kanonika Aniołów.
W tym roku wyróżnienie to otrzymała szarowska „Jaskółka”. Organizatorzy,
w imieniu wszystkich mieszkańców podziękowali również wójtowi gminy – Zbigniewowi Strączkowi. Za to, że wójt był
dobrym gospodarzem i za jego prace na
rzecz Szarowa wręczono mu symboliczny
owies.
W programie przewidziano również występ zespołu gitarowego z ZSO w Szarowie, a na zakończenie radośnie kolędowało „Trio”. Spotkaniu towarzyszył zapach
słodkości, kawy i świątecznych wspomnień.
zdjęcie na str. 24

Noworocznie
w Grodkowicach
18 stycznia, niedzielne popołudnie
Szkoła w Grodkowicach zamieniła się
w salę koncertową i mini galerię.
Kazimiera Olchawska
Mieszkańcy naszego sołectwa i nie tylko,
w towarzystwie zaproszonych gości m.in.
Poseł RP Elżbiety Achinger, włodarzy naszej placówki i Gminy, wsłuchując się w
znane i nieznane kolędy w wykonaniu
chóru Gaudium mile spędzili czas. Pani
Bożena Mularczyk i Maria Bugaj-Sobkiewicz wprowadziły nas w tematykę ikon.
Serdecznie dziękując za przybycie życzymy w 2015 roku mieszkańcom Grodkowic
i nie tylko, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Sołtys i Rada Sołecka wsi Grodkowie.
Sołtys i Rada Sołecka dziękuję wszystkim
sponsorom:
Chudzicka Aneta, Gaj Jan, Horąży-Rał
Jolanta, Klimczak Maria, Kowal Genowefa, Lasoń Lucyna, Mętel Dorota, Migdał
Włodzimierz, Niedziocha Celina i Anna,

Olchawska Kazimiera, Pilch Sebastian,
Piotrowska-Ryś Katarzyna, Rajca Stanisława – Firma Woj.-Dan, Skimina Agnieszka
i Kamila, Szczygieł Agnieszka, Wilk Wojciech, Zaye Studio.
Serdeczne podziękowania dla Pani dyrektor Iwony Marzec za udostępnienie
Szkoły oraz Pani Celinie i Annie Niedziocha, Panu Bogdanowi Dzieża, młodzieży
szkolnej oraz gimnazjalistom: Jackowi
Klimczak i Radosławowi Mętel za pomoc
przy organizacji.
zdjęcie na str. 24

Mikołajkowo
– świąteczine z Kołem
Emerytów i Rencistów
Spotkania opłatkowe są doskonałą
okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Koło Emerytów i Rencistów wie o tym najlepiej
i właśnie z tego powodu zorganizowało spotkanie mikołajkowo – świąteczne. W tym roku spotkali się Restauracji
„Skorpion” w Targowisku.
Oliwia Bieda
Dzień 11 grudnia, członkowie koła wspominają ze wzruszeniem. Ten wieczór
około 40 osób spędziło w miłej, przedświątecznej atmosferze wspominając
cały rok działalności i snując plany na kolejny. Miłym akcentem były drobne upominki dla uczestników spotkania, które
zostawił Święty Mikołaj. Każdy otrzymał
kalendarz, który będzie przypominał im
o ich częstych spotkaniach. Nie zabrakło również rózgi, sianka, zapachu ciasta, cynamonu i suszonych pomarańczy.
O corocznie organizowany spotkaniu nie
zapomniał również gospodarz gminyZbigniew Strączek.
zdjęcie na str. 23
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W SP Ó LN IE W ŚWIĘ TA I N O WY R O K
Wspólny czas,
wspólna radość
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kłaju, 20 grudnia 2014 roku kolejny raz
spotkali się na spotkaniu opłatkowym.
Dorota Kosmowska
Wspólne spędzenie tego wyjątkowego wieczoru zawsze dodaje nam siły i sprawia wiele
radości. Bardzo dziękujemy Pani Poseł Elżbiecie Achinger i Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi, że znaleźli czas, by uświetnić nasze
spotkanie. Wspólne kolędowanie spaja naszą
społeczność i stało się nieodzownym elementem przedświątecznych przygotowań.
Wieczór przedświąteczny w całości został
zorganizowany dzięki pomocy sponsorów
i siłami naszych koleżanek i kolegów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i składając serdeczne podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Dziękujemy sponsorom- osobom i instytucjom: Pani Prezes Stanisławie Nowak SHU
w Kłaju, Zofii Czubak sklep ABC, Bankowi
Spółdzielczemu w Wieliczce oddz. w Kłaju,
Państwu Fortuna Sklep Odzieżowy, Markowi
Nowakowi piekarnia „Marko”, Danieli Kożuch,
Właścicielom sklepu „Market POINT”, Annie
i Mariuszowi Łysek- Kwieciarnia, Włodzimierzowi Krusińskiemu, Maji Bugaj-Sobkiewicz.

zdjęcie na str. 24

Kolędowanie
w Gruszkach
17 stycznia, w sobotę w wyremontowanym Domu Kultury w Gruszkach Mieszkańcy Gruszek i Podlasu wraz zaproszonymi gośćmi: wójtem Zbigniewem
Strączkiem, przewodniczącym Rady Sylwestrem Skoczkiem wspólnie bawili się
na noworocznym spotkaniu połączonym
z dniem babci i dziadka.
Radny Marcin Kowalczyk
Na początku przy wypełnionej po brzegi
sali, dzieci przedstawiły tradycyjne jasełka,
które rozweseliły wszystkich uczestników,
nawet wójt Zbigniew Strączek w przemówieniu stwierdził, że „nie widział tak wesołych
pasterzy”. Dodatkowo dziadkowie otrzy-
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mali piękne wiersze wyrecytowane przez
najmłodszych. Był również czas na życzenia,
które złożyli radny Gruszek i Dąbrowy, pani
sołtys oraz wójt, który dodatkowo zachęcał by
dziadkowie nie tylko rozpieszczali wnuków,
ale również zachęcali ich do większego ruchu. Spotkanie oraz przygotowanie dzieci do
jasełek zorganizowała sołtys Helena Szlachta,
przez wile dni trwały próby. Oczywiście panie
i panowie z rady sołeckiej mieli w tym bardzo
wielki wkład, to pokazało, że tylko wspólna
praca może przynieść sukces oraz dobrą zabawę. Do późnego wieczora trwało spotkanie
przy suto zastawionych stołach. Widać przez
to, że ludzie chcą się spotykać i że warto organizować takie spotkania.
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Spotkanie przy
wigilijnym stole
mieszkańców Kłaja
Okres świąteczny pełen jest optymistycznego nastawienia do nadchodzącego Nowego Roku, a spotkanie wigilijne to niezwykły czas i niepowtarzalna okazja do
przeżycia radosnych chwil i wzmocnienia
więzi.
Małgorzata Balik
W sobotę 11 stycznia przy świątecznym stole spotkali się mieszkańcy Kłaja. Na stołach
nie zabrakło potraw, wśród których królował
przepyszny bigos. Nie zabrakło wspólnych
życzeń i gratulacji złożonych przez Księdza
Kanonika, Wójta oraz Organizatorów. Było
tradycyjnie, rodzinnie i refleksyjnie. Czas
przy stole umilił występ młodzieży z Szarowa wraz z opiekunami Marzeną i Bogdanem Czyżem oraz Gminny Chór „Gaudium”.
Spotkania Wigilijne, tak mocno związane
z polską tradycją, są przykładem pełnej ciepła
integracji, - łączą w jedną rodzinę: rodzinę
osób sobie życzliwych. Tego mieszkańcy Kłaja
życzyli sobie wszyscy nawzajem.
To spotkanie nie mogłoby się odbyć gdyby
nie nasi hojni sponsorzy:
1. Mirosław Czapka, Usługi dekarsko – budowlane, Kłaj
2. Jerzy Siemdaj, Firma Produkcyjno- Transportowa Siemdaj, Kłaj
3. Jacek Motoła, Firma Usługowo – Handlowa, Kłaj
4. Stanisław Cichy, Usługi Remontowo – Budowlane, Kłaj
5. Agnieszka Krakowska, Salon Fryzjerski, Kłaj

6. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
oddział w Kłaju, Kłaj
7. Janusz Świderski, Zakład Remontowo –
Budowlany, Kłaj
8. Spółdzielnia Handlowo – Usługowa, Delikatesy Centrum: Kłaj, Targowisko, Stanisławice
9. Grażyna i Marek Solarz, Targowisko
10. Zofia Czubak, Sklep Spożywczo Przemysłowy Żuczek, Kłaj
11. Dorota i Arkadiusz Cieślak, Kłaj
12. Elżbieta i Piotr Wrona, Kłaj
13. Elżbieta i Jerzy Łysek, Zakład Cukierniczy,
Kłaj
14. Joanna i Leopold Piórkowscy, Sp.j. Piekarnia, Kokotów
15. Agnieszka i Marek Nowak, Kłaj
16. Zofia i Adam Piwowar, Kłaj
17. Renata Mięso, Sklep Wielobranżowy, Kłaj
18. Józef Trojański, Market Point, Kłaj
19. Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Niepołomice
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Noworoczne
Spotkanie
Mieszkańców
Targowiska
Rodzinna atmosfera, noworoczne życzenia, wspólne śpiewanie kolęd, zapach
ciasta… to elementy corocznie organizowanego Noworocznego Spotkania dla
Mieszkańców Targowiska.
Oliwia Bieda
Mieszkańcy przeniesieni zostali do Betlejem
za sprawą uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Targowisku. Młodzi artyści
w nowoczesny sposób zaprezentowali historię narodzin Jezuska. Swój popisowy koncert
dał również chór szkolny oraz przedszkolny.
Za swoje występy aktorzy nagrodzeni zostali
gromkimi brawami. Spotkanie zakończyło się
wspólnym śpiewaniem kolęd.
Na to spotkanie, które odbyło się 18 stycznia
zaprosili: Rada Sołecka, ZSO w Targowisko
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Targowiska.
Serdeczne życzenia pomyślności w Nowym
Roku złożyli: Dyrektor ZSO – Władysława Kozień, Prezes SRWT – Anna Wójtowicz, SołtysMieczysław Piwowar oraz Wójt Gminy – Zbigniew Strączek.
Więcej na: www.klaj.pl
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