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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

przed nami najpiękniejszy okres w roku – Boże Narodzenie – czas 
wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.

Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich wspaniałym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego.

Życzymy, aby tajemnica przyjścia na świat 
Syna Bożego wzbogaciła nas łaską, 

a każda chwila Świąt Narodzenia Pańskiego 
upływała w spokoju oraz radości wśród rodziny i bliskich sercu osób.

Natomiast nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem 
spełnienia wypowiedzianych przy wigilijnym stole życzeń 

i najskrytszych marzeń.

Wzajemnej życzliwości i wrażliwości

życzą 

Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj 

oraz 

Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy
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Od dziesięciu lat…

10 urodziny, 10 rocznica ślubu, jubileusz 10-lecia pracy, 10 lat działalności, 10 lat bez nałogów, 10 lat… Tak okrągłe rocznice 
to dla jednych powód do świętowania, dla innych do zmian, a jeszcze dla kolejnych do podsumowań. W 2010 roku, w wy-
borach samorządowych decyzją lokalnej społeczności na Wójta Gminy Kłaj wybrany został Zbigniew Strączek. Teraz po 10 
latach pełnienia tej ważnej funkcji przyszedł czas na bilans dokonań. To najlepszy moment, aby zapytać gospodarza gminy 
o jego wspomnienia, osiągnięte cele i kolejne plany.

Jakie były największe bolączki gminy Kłaj, kiedy został Pan Wójtem, a jakie są te aktualne? Czy coś się zmieniło?

W moim odczuciu największymi problemami gminy od lat są stale rosnące wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Niedosza-
cowanie subwencji oraz dotacji z budżetu państwa sprawia, że gmina musi dopłacać z własnego budżetu, a jak wiadomo, ten nie 
jest z gumy. Jednak mimo kosztów utrzymania szkół, udało się uniknąć likwidacji tych mniejszych, jak zrobiło to wiele innych 
samorządów w związku z reformą.

9 lat temu z Pańskiej inicjatywy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa do dziś. Czy z perspektywy czasu był 
to dobry pomysł?

Fakt, że UTW działa nieprzerwanie od tylu lat daje mi ogromną radość i upewnia mnie, że pomysł ten był dobry. Jest to grupa osób, 
aktywnych, które uwierzyły, że dobrze bawić można się także po sześćdziesiątce i przez swój wiek nie czują się wykluczone. Mu-
simy od nich uczyć się życia. Czy naprawdę osiągając pewien wiek pozostaje nam jedynie nuda i brak rozrywek? Osobiście jestem 
zdania, że wiek nie jest barierą w spełnianiu swoich marzeń. Osiągając statut emeryta, nie powinniśmy zamykać się całkiem 
w domach, a wręcz przeciwnie – czerpać z życia pełnymi garściami. To świetny moment, aby podróżować, zwiedzać, poznawać 
nowych ludzi oraz się radować. Tu dziękuję Pani Prezes UTW – Marii Chyl, że choć aktualnie nie ma możliwości wspólnych 
spotkań, to już snuje plany na przyszłe, ciekawe wykłady, wycieczki oraz wydarzenia kulturalno – sportowe dla studentów trze-
ciego wieku. 

W wywiadzie z 2014 roku, na zakończenie pierwszej kadencji powiedział Pan, że 4 lata to za mało, aby móc zrealizować 
wszystko, co sobie Pan zaplanował. Czy teraz - podsumowując to co udało się zrobić - może Pan przyznać, że zrealizowane 
zostały obietnice dane, zanim został Pan gospodarzem gminy?

Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że było to 100% posiadanych możliwości – przede wszystkim tych finansowych. 
To stało się możliwe w dużej mierze dzięki funduszom zewnętrznym. Dzięki temu w pierwszej kadencji udało się zrealizować 
takie zadania jak modernizacja Domów Kultury w Targowisku, Szarowie, Łysokaniach i Dąbrowie wraz z budową przy nich 
placów zabaw. Wyremontowane zostały budynki Remiz OSP w Brzeziu, Kłaju, Szarowie oraz Dąbrowie, a w Kłaju przy szkole 
powstał obiekt lekkoatletyczny. Ogromne środki otrzymaliśmy na innowacyjny projekt pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskie-
go w Gminie Kłaj”, dzięki któremu duża grupa mieszkańców o najniższych dochodach, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
otrzymała sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do internetu. Jedną z ważniejszych inwestycji tamtych lat była budowa sie-
ci kanalizacyjnej w Kłaju, Grodkowicach oraz Targowisku. Wiadomo, że była to tylko część zadania, jakie realizowano na prze-
strzeni tamtych czterech lat. Prócz tych inwestycji sukcesywnie wykonywane były drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, 
przydrożne rowy, kanały burzowe, remonty w szkołach i przedszkolach. Jednak nie sposób wymienić wszystkie inwestycje. 

Na czym natomiast skupił się Pan po reelekcji na drugą kadencję?

Prócz podstawowych zadań własnych gminy, przez kolejne 4 lata można powiedzieć, że skupiono się na tworzeniu infrastruk-
tury technicznej mającej na celu integrację społeczną. Wyremontowane zostały kolejne Domy Kultury w Łężkowicach i w Brze-
ziu oraz Remizy OSP w Łężkowicach, Targowisku, Brzeziu, a rozpoczęto w Szarowie. Po długim czasie oczekiwania na wszelkie 
pozwolenia realizacji doczekały się dwie duże inwestycje: budowa stacji PKP w Kłaju, budowa budynku socjalnego dla spor-
towców z Brzezia. Powstały dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów, boiska przyszkolne w Targowisku oraz Brzeziu, Streetworkout, 
kolejne place zabaw  oraz ścieżki rowerowe. W dalszym ciągu realizowano budowę kanalizacji w Kłaju, Szarowie, Dąbrowie 
i Targowisku. Każde z zadań wymagało, czasu, cierpliwości i nakładów finansowych. Nagrodą za to jest widok licznych ludzi ko-
rzystających z tych wszystkich obiektów oraz dbałość innych o nie – za co serdecznie dziękuję.

Podczas ostatnich wyborów samorządowych w 2018 roku uzyskał Pan prawie 70% wszystkich oddanych głosów, co świadczy, 
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że ma Pan ogromne poparcie społeczeństwa. Jak na co dzień wygląda kontakt z Mieszkańcami?

Nieustanny kontakt z Mieszkańcami jest niezbędnym elementem właściwego kształtowania polityki rozwoju. Od samego po-
czątku nadrzędnym celem było wsłuchiwanie się w problemy Mieszkańców i wspólne odnajdywanie sposobów ich rozwiązy-
wania. Informacje o aktualnych problemach docierają do mnie od samych zainteresowanych, ale również od sołtysów i radnych. 
Jako gospodarz gminy muszę umieć słuchać oraz mieć umiejętności przekonywania i dyskusji, aby łatwiej osiągać kompromisy. 
Do kontaktu wykorzystuję Samodzielność, oficjalną stronę gminy oraz portale społecznościowe tj. Facebook, YouTube i Instagram. 
Dzięki tej formie komunikacji udaje się łatwiej dotrzeć do różnych grup wiekowych. Na bieżąco odpowiadam na liczne e-maile, 
wyjaśniając niejasności, a także przyjmując pochwały czy krytykę, a konstruktywna krytyka jest dla mnie źródłem inspiracji. Jed-
nak wszystko w granicach rozsądku. Wszelkie decyzje muszą być zgodne z prawem, a presja społeczeństwa nie upoważnia mnie 
oraz radnych do jego naginania. 

Tu bardzo ważne jest, aby na podstawie zgromadzonej wiedzy na temat potrzeb, określić co jest priorytetem, nakreślić plan 
i dążyć do jego realizacji. Warto jednak przeanalizować, na które inwestycje możemy pozyskać środki, które zadania mogą trochę 
poczekać, a które powinny być wykonane w trybie pilnym. Takie podejście jest konieczne, bo choć potrzeby są i zawsze będą 
duże, to nie na wszystko są pieniądze w danej chwili. Zupełnie tak jak z budżetem domowym. 

W ostatnich latach zauważalnie wzrosła cena za odbiór odpadów komunalnych. Czy może Pan jeszcze raz wytłumaczyć, czym 
jest to spowodowane?

Tak jak tłumaczyłem to w styczniowym wywiadzie, tak teraz przypominam, że wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych 
ustala Rada Gminy. Nie jest to jednak dowolna kwota ustalona według własnego upodobania. Za odpady płacimy w zależności od 
ilości ich wyprodukowania w tonach. Wbrew temu jak uważa wiele osób, samorząd nie może bogacić się pobierając opłatę za od-
biór śmieci od gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wolno na tym zadaniu ani zarabiać, 
ani do niego dopłacać. Cena za śmieci rośnie, bo gwałtownie rośnie ich ilość. Aby zwizualizować skalę problemu, przypominam, 
że w całym 2019 roku wyprodukowano mniej śmieci niż do lipca bieżącego roku. Tu nie sposób nie wspomnieć o tym, że budżet 
gminy jest obciążony także ogromnymi kosztami za likwidację dzikich wysypisk. Niesprawiedliwym jest jednak to, że wiele osób 
sumiennie segreguje odpady, ale są też tacy, którzy tego nie robią – w konsekwencji czego w przyszłym roku możliwe, że Gminy 
nie będzie stać na odbiór po obecnie obowiązującej kwocie 27 złotych od osoby. Jeśli sami wzajemnie nie będziemy się pilnować 
i mobilizować, musimy liczyć się z koniecznością podniesienia tej opłaty. Czy system jest sprawiedliwy? Nad tym zastanawiają 
się wszystkie samorządy w kraju. 

Czytelnikom „Samodzielności” jest Pan znany jako Wójt, a prywatnie…?

Jestem mężem, ojcem, dziadkiem, sąsiadem, przyjacielem, znajomym, zwykłym człowiekiem. Nie mam wiele czasu na odpoczy-
nek. Przyjemność odnajduję w podróżowaniu w kraju i po świecie, gdzie podpatruję przenoszę dobre praktyki na grunt gminy. 
U innych cenię uczciwość, szczerość, pracowitość i dystans do samych siebie. Szczególnym szacunkiem darzę osoby starsze, 
czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia życiowego. Respektuję również zdanie ludzi młodych, ambitnych, wyznaczających sobie 
cele i konsekwentnie dążących do nich, w końcu są naszą przyszłością. Tak jak inni lubię spędzać czas w ogrodzie, preferuję także 
jazdę na rowerze, spacer po lesie, oglądanie meczu czy spotkania ze znajomymi. 

Czego życzyć Panu na nadchodzący przyszły rok? Czy chciałby Pan komuś podziękować? 

Pierwsze co przychodzi do głowy, to aby przyszły rok i kolejne były lepsze od tego przemijającego. Ten trudny czas pokazał, 
jak ważna jest wzajemna życzliwość, zrozumienie, czego życzyłbym sobie i wszystkim Mieszkańcom. Zawodowo natomiast, 
bardzo chciałbym, aby podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia nie tylko kończyły się sukcesem, ale i służyły lokalnej 
społeczności.

W tym miejscu chciałbym podziękować Radnym oraz Sołtysom za niesłabnące zaangażowanie, wspieranie inicjatyw, podsuwanie 
kolejnych pomysłów, a przede wszystkim za cierpliwość do mnie, gdy jestem zmuszony powiedzieć „nie”. 

W takim razie tego właśnie Panu życzę i serdecznie dziękuję za wywiad.

Oliwia Bieda
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Wyremontowano

Dom Kultury w Brzeziu

Było Jest

Dom Kultury w Dąbrowie

Było Jest

Dom Kultury w Łężkowicach

Było Jest

Dom Kultury w Łysokaniach

Było Jest

Dom Kultury w Targowisku

Było Jest

OSP w Brzeziu

Było Jest

OSP w Łężkowicach

Było Jest

OSP w Szarowie

Było Jest

PKP w Kłaju

Było Jest

OSP w Kłaju

Było Jest
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Przybyło

Budynek socjalny "Wolnych" w Kłaju Otwarta Strefa Aktywności w Kłaju

Miejsce Obsługi Rowerzystów Targowisko Street Workout Park w Kłaju

Budynek socjalny "Startu" w Brzeziu Boisko przy szkole w Brzeziu

Obiekt lekkoatletyczny w Kłaju Miejsce Obsługi Rowerzystów w Kłaju
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Projekt centrum Kłaja

Projekt przedszkola samorządowego w Dąbrowie
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Wóz strażacki oficjalnie przekazany druhom z Szarowa
W piątek 11 grudnia na placu przed budynkiem Remizy OSP Szarów odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowni-
czo – gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli: posłowie na Sejm RP Urszula Rusec-
ka oraz Rafał Bochenek, Proboszcz Parafii w Szarowie Ksiądz Kanonik 
Adam Kozłowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury To-
masz Tomala, Starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołek, Przedstawiciel 
WFOŚiGW w Krakowie Piotr Skrzyniarz, Zastępca Małopolskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Przemysław Przę-
czek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. 
bryg. Leszek Kasiński, Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Skoczek 
oraz Komendant Gminny OSP Dariusz Pilch.

Wydarzenie rozpoczął Prezes OSP w Szarowie Krzysztof Iwulski, który po ofi-
cjalnym przywitaniu wszystkich zebranych podziękował za wzbogacenie 
jednostki w nowy wóz. Zaznaczył również jak duże znaczenie dla miesz-
kańców Szarowa i całej gminy ma pojawienie się nowego samocho-
du bojowego. Kolejnie głos zabrał Wójt Gminy Zbigniew Strączek dziękując 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, aby zakup 
wozu stał się realny. Z radością podkreślił, że nowy wóz bez wątpienia przy-
czyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia ak-
cji ratowniczo - gaśniczych.

Głos zabrali także pozostali zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z każ-
dej akcji do domów.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków na ręce Naczelnika jednostki OSP Mateusza Dziedzica.

Oliwia Bieda

5 milionów wsparcia dla Gminy Kłaj 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

11 grudnia na Rynku Górnym w Wieliczce podczas konferencji prasowej 
Posłowie Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek i Wojewoda Małopol-
ski Łukasz Kmita wręczyli przedstawicielom władz powiatu wielickie-
go i Gminy Kłaj symboliczne czeki z dofinansowaniem. Gmina Kłaj 
otrzymała 5 milionów złotych na wsparcie finansowe przedsięwzięć 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki te przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje 
bliskie ludziom. Podczas konferencji Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj 
poinformował, że środki te wydane zostaną na wsparcie dwóch dużych 
inwestycji: budowy przedszkola samorządowego w Dąbrowie oraz konty-
nuację budowy sieci kanalizacyjnej w Szarowie oraz Dąbrowie. 

Fot. Powiat Wielicki 

Oliwia Bieda
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Już jest!

Długo wyczekiwany, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy przyjechał do Remizy OSP w Szarowie. Wieczorne, piękne przywitanie na pew-
no pozostanie długo w pamięci strażaków, tym bardziej, że to pierwszy fabrycznie nowy samochód w 98-letniej historii Szarowskiej jednostki OSP.

Pojazd wykonany przez firmę MOTO-TRUCK z Kielc na podwoziu samochodu MAN z napędem 4x4, posiada na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę 
o pojemności 4600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 460 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów/minutę, system zraszaczy 
wokół pojazdu m.in. do ograniczenia stref skażeń chemicznych oraz działań gaśniczych, wyciągarkę o sile uciągu 8 ton, działko wodno-pianowe na da-
chu pojazdu, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia oraz wiele nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań ułatwiających pracę strażakom oraz za-
pewniającym wysoki komfort i bezpieczeństwo. Po dokonaniu wszelkich formalności rejestracyjnych i odpowiednim przeszkoleniu z obsługi samochód 
zostanie włączony do podziału bojowego.

Zakup samochodu został współfinansowany przez:

Gminę Kłaj – 463.300 zł. w tym 30.000 dotacja Województwo Małopolskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 210.000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 100.000 zł.

MSWiA (dotacja w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) – 100.000 zł.

Całkowity koszt: 873.300 zł.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Kraków 112 – Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie

Mateusz Dziedzic 
OSP Szarów 
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Ekopartnerzy na rzecz słonecznej 
Energii Małopolski

Szanowni Mieszkańcy, 

W wyniku licznych odwołań oraz utrudnień spowodowanych epidemią 
COVID-19 rozstrzygnięcie przetargu na wykonawców prac opóźniło się. 
Jednak 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik w imieniu 31 gmin biorących 
udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, 
podpisała umowę z wykonawcami inwestycji:

• firma Sanito Sp. z o.o. w Warszawie, dla instalacji fotowoltaicznych, któ-
ra zaproponowała panele monokrystaliczne globalnych producentów PV 
z listy Tier 1 Bloomberg'a. -  Ulica Solar,

• Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne),

• Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski jest współfi-
nansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 
4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Celem projektu jest dostawa i montaż na budynkach mieszkalnych i uży-
teczności publicznej blisko 6 tysięcy sztuk instalacji odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Według planu zakupionych i zamontowanych zostanie 
3012 instalacji fotowoltaicznych w 31 gminach Małopolski o mocy od 1,12 
do 39,2 kW.  Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywa-
na przez odbiorców, niedobory zostaną uzupełnione, a nadwyżki wrócą 
do sieci. 

Głównym liderem projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. 
Liderem dla Subregionu Wielickiego jest Gmina Niepołomice, a Gmina Kłaj 
jest jednym z partnerów  projektu. Projekt będzie wdrażany w 31 gminach 
Małopolski,  tj. Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Goł-
cza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, 
Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racła-
wice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, 
Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

Fotowoltaika – kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin uczestniczących w pro-
jekcie. Wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, posiadać prawo własno-
ści budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować 
zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu (maksy-
malnie 50% kwoty brutto danej instalacji). Projekt nie może być zrealizo-
wany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem.

Zainteresowanie projektem jest dwukrotnie większe niż liczba instalacji do-
stępnych w projekcie. Wciąż jednak osoby z listy rezerwowej liczą na to, że 
zostaną zakwalifikowane poprzez nie spełnienie wymagań technicznych 
wstępnie zakwalifikowanych osób. 

Potwierdzeniem udziału w projekcie jest pisemna umowa zawierana mię-
dzy gminą a beneficjentem końcowym.

W najbliższych dniach ma zostać przygotowany harmonogram prac 
przez Lidera Projektu, który bezzwłocznie przedstawimy i  zgodnie z nim 
przystąpimy do działań. Aktualnie pracownicy Urzędu Gminy aktualizują 
listę mieszkańców u których były już przeprowadzone analizy techniczne, 
na podstawie których zostały dobrane parametry montażu instalacji OZE. 
W pierwszej kolejności Wykonawcy zostaną zgłoszeni Ci Beneficjenci, 
których stan techniczny przedstawiony w analizie nie uległ zmianie np. nie 
zostały już zamontowane panele, nie zostało wymienione źródło ciepła, 
zapotrzebowanie na energię elektryczną nie wzrosło. 

Bieżące informacje zawsze na stronie lidera projektu -  Lokalnej Grupy 
Działania Zielony Pierścień Tarnowa. 

Wzór umowy oraz Regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie: www.
klaj.pl

Magdalena Lasek – Referat Inwestycji

Darowizna od Fundacji ORLEN!

Jednostka OSP Szarów otrzymała w bieżącym roku od Fundacji ORLEN 
darowiznę w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 5 nowocze-
snych radiotelefonów analogowo-cyfrowych z mikrofonogłośnikami. 

Łączność między strażakami wpływa na powodzenie i skuteczność działań, 
zwiększa komfort i ogromnie wpływa na poziom bezpieczeństwa straża-
ków przy wejściu do stref niebezpiecznych w dodatkowym wyposażeniu, 
np. w aparatach ochrony dróg oddechowych lub na podnośnikach 
koszowych, gdzie łączność ma pierwszorzędne znaczenie w prawidłowym 
wykonywaniu zadań ratowniczych. Zakup sprzętu wypełni braki w wy-
posażeniu osobistym i przyczyni się bezpośrednio do podniesienia sku-
teczności działań i szybkości w przekazywaniu rozkazów oraz poleceń 
na miejscu akcji, a także wzmocni poziom bezpieczeństwa druhów. Ra-
diotelefony będą wyposażone w mikrofonogłośniki, które jeszcze bardziej 
ułatwiają pracę strażaków, ponieważ nie wymagają wyjmowania całego ra-
diotelefonu z kieszeni, można słuchać i nadawać przez małą słuchawkę 
przyczepioną do kurtki ubrania strażackiego. Jest to bardzo popularne, 
profesjonalne i powszechnie stosowane rozwiązanie. Dodatkowo radiote-
lefony zostaną zamontowane na stałe w nowym samochodzie ratowniczo-
-gaśniczym, który będzie "pierwszo-wyjazdowym" w naszej jednostce. 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji Fundacji ORLEN. 

Całkowity koszt zadania to: 12.950 zł.
w tym:
Fundacja ORLEN – 10.000 zł.
Środki własne OSP – 2950 zł.
OSP Szarów
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Stawki podatków lokalnych 
w roku 2021 

Szanowni podatnicy!

W dniu 24 listopada 2020 r podczas XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy 
Kłaj uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości, podatku od 
środków transportowych oraz opłaty targowej, które zaczną obowiązy-
wać od 1 stycznia 2021r.     

Poziom stawek podatku od nieruchomości od 1 m² powierzchni kształ-
tuje się następująco:

Budynki mieszkalne – 0,80 zł,

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budyn-
ki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
– 21,50 zł,

Budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 11,12 zł,

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,84 zł,

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 5,80 zł,

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł (od 1 ha powierzchni),

Grunty pozostałe – 0,40 zł,

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,13 zł,

Budowle - 2% ich wartości.

Stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłaty targo-
wej pozostają na poziomie obowiązującym w roku 2020. 

Jednocześnie informujemy, że średnia cena skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 
wyniosła 58,55 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 październi-
ka 2020 r.) Na podstawie powyższego stawki podatku rolnego w 2021 r. 
będą wynosiły:  

Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 146,375 za 1 ha 
przeliczeniowy,

Dla pozostałych gruntów – 292,75 zł za 1 ha.

Katarzyna Piotrowska-Ryś
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ
o przystąpieniu do sporządzenia zmian 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Kłaj i miejscowości Brzezie, 

na terenie Gminy Kłaj

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późn.zm.) 
zawiadamiam o podjęciu dnia 26 lutego 2020 roku, przez Radę Gminy 
Kłaj uchwał:

1) Nr XVII/156/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłaj 
na terenie Gminy Kłaj;

2) Nr XVII/153/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo-
ści Brzezie na terenie Gminy Kłaj.

W/w uchwały o przystąpieniu są wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy oraz opublikowane na stronie internetowej www.klaj.pl + BIP.

Przedmiot zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa w art. 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Granice terenów objętych zmianami planów miejscowych zostały przed-
stawione na załącznikach graficznych do uchwał:

1) Nr XVII/156/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku;
2) Nr XVII/153/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany 
planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia  18 stycznia 2021 r.  z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić w formie: 

1) papierowej:

a) na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzę-

Działalność LGD w 2020 roku

Jak każdy także i my, jako stowarzyszenia odczuliśmy skutki pande-
mii Covid-19, która w sposób znaczący wpłynęła na naszą działalność. 
W związku z ograniczeniami sanitarnymi i lockdownem w pierwszej 
połowie roku nie mogliśmy przeprowadzić naborów wniosków mimo, że 
zaplanowaliśmy takie w okresie wiosennym. Nie udało się nam spotkać 
z mieszkańcami i praca na rzecz rozwoju lokalnego przybrała formę 

pracy typowo administracyjnej. Pierwsze nabory w 2020 roku przepro-
wadziliśmy dopiero w czwartym kwartale.

Niemniej możemy pochwalić się, że wśród wszystkich małopolskich Lokal-
nych Grup Działania zajmujemy 2 miejsce (na 32 LGD w województwie) 
w kategorii zagospodarowanych środków w ramach naszej Strategii Roz-
woju Lokalnego. Dodatkowo zajęliśmy 10 miejsce w kategorii środków wy-
płaconych naszym wnioskodawcom. To znaczy, że nasza praca ma sens. 
Pieniądze jakie pozyskują w ramach dotacji beneficjenci realnie zmieniają 
rzeczywistość w gminach Wieliczka, Niepołomice i Kłaj. 

Przed nami kolejny rok działalności. Miejmy nadzieje, że będzie jak po-
przednie - normalny.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie''.
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dzie, na Dzienniku Podawczym, 32-015 Kłaj 655 (w przypadku ograniczeń 
w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojem-
nika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku urzędu),

b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655;

2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej, na adresy  j.gorska-kowal@klaj.pl 
lub ugk@klaj.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji pu-
blicznej ePUAP /k0wsvf0513/SkrytkaESP.

Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób 
rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kłaj, na stronie internetowej: www.klaj.pl

Wójt Gminy Kłaj

Informuje, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy 
Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj 655 i są one podawane w celu składania uwag 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do po-
danych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia spra-
wy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, 
jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowy-
wany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłaj, nad 
którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 
obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwa-
gi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 
11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 
16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 
1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec 
przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: 
iod@klaj.pl

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku

pragniemy wszystkim Naszym Klientom
Delikatesów Centrum złożyć życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej atmosferze.

Kolejny zaś Rok 2021 niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 Zarząd Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju
 i pracownicy Delikatesów Centrum

 w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach

X edycja Mini Playback Show
Mini Playback Show online - brzmi irracjonalnie...? Otóż nie! Stowa-
rzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” i tym 
razem stanęło na wysokości zadania i 27 listopada zrealizowało 10 
edycję konkursu artystycznego dla osób niepełnosprawnych i pracow-
ników ŚDS-ów i WTZ-ów. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Wielickiego. 
W tym roku ze względu na panujące obostrzenia związane z Covid-19, 
zmieniła się forma konkursu, ponieważ ocenie podlegały tym razem 
teledyski stworzone przez placówki wsparcia dziennego, a nie jak do tej 
pory występy na żywo. Jak co roku zobaczyć można było występy w kate-
gorii solo oraz kategorii zespół. Od zeszłego roku wprowadzono kategorię 
występy dla zespołu terapeutycznego z placówek i tym razem cieszyła się 
ona popularnością. Nowa forma konkursu niczym nie odstawała od pozo-
stałych edycji, wręcz przeciwnie ukazała nowe możliwości zarówno pracy 

z podopiecznymi, jak i możliwości stworzenia kolejnej kategorii wystę-
pów o nazwie „Teledysk”. W tym roku udział w wirtualnej imprezie wzięło 9 
ośrodków: WTZ Podolany, ŚDS Muchówka, ŚDS ul. Piekarska z Krakowa, 
ŚDS Bochnia, ŚDS Tomaszkowice, ŚDS „Vita” z Krakowa, ŚDS Zagórzany, ŚDS 
Przystanek Betlejem oraz my - gospodarze wirtualnej imprezy ŚDS Brzezie. 
Ocenie jury podlegało jak najpełniejsze odwzorowanie oryginału wybra-
nego utworu, znajomość tekstu, wygląd oraz oryginalność wykonania. 
Jury doceniło starania wszystkich uczestników konkursu, każdy teledysk 
został nagrodzony. Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał I miej-
sca w kategorii solo i zespół - jednym słowem - świetna zabawa i ogrom 
pracy włożony w przygotowania. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Wie-
lickiego za otwartość na pomysły, elastyczność, wsparcie merytoryczne 
- nadmieniam, że projekt był kilkukrotnie zmieniany i dopasowywany 
do otaczającej nas rzeczywistości.

Autor i zdjęcia Kamila Bączkowska

Plastik nie do pieca - 
piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampa-
nia edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” 
przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomo-
wych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, 
tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. 
we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Gór-
nego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób 
ilustrujący hasło kampanii. 

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie 
jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości pu-
blicznej. Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy do krajów o naj-
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bardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce 
krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych 
złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie 
powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje 
z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu na-
ganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych 
skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo ni-
ska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach. 

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydo-
mowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową 
tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Pol-
sce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając 
plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy 
do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwięk-
szenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc 
sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome 
korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumen-
tem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, 
zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

Czy wiesz, że 

• Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling 
mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych 
wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodar-
ki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez za-
wracanie ich do obiegu gospodarczego. 

• W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich latach, nie wi-
dać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg rapor-
tu GUS w 2018 roku selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych 
wyniosła tylko ok. 29%. To zdecydowanie za mało, by osiągnąć cele wyzna-
czone w pakiecie GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów komunalnych 
w roku 2025. Kluczem do sukcesu jest poprawa systemów selektywnej 
zbiórki i technologii sortowania. Jedna z najnowszych analiz dotyczących 
odpadów tworzyw sztucznych wykazała, że dla odpadów zbieranych 
selektywnie poziom recyklingu może być nawet 10 razy większy niż dla od-
zyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych. 

• Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce 
wzrasta bardzo powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. 
ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym czasie  odpadów two-
rzyw sztucznych) i w porównaniu do 301 tys. ton w roku 2015 jest to wynik 
bardzo niezadowalający. Bez istotnych zmian systemowych, w tym 
zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów, oraz nieustan-
nego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie 
poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych 
w roku 2025 jest niewykonalne.

• W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpa-
dów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie 
- na składowiska ciągle trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 
27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w prze-
mysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawno-
ści energetycznej i emisji do środowiska.

• Praktyka niekotrolowanego spalania odpadów jest w Polsce niestety 
ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” 
wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane 
jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produk-
cji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tyl-
ko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, 
kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej, ci mieszkańcy, którzy 
spalają odpady, nie widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice 
zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie 
odpadów jest dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej złożonym 
i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym pro-
dukty ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - 
bardzo szkodliwe.

• Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarów-
no w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przy-
domowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych 
przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-
500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecz-
nego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe 
produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej 
toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, 
czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azo-
tu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w ni-
skich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są 
niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bar-
dzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), 
ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich. 

• Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 
MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w pro-
fesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów. W tych ściśle 
kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie 
temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze 
odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła przebiec do końca, głów-
nymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie ilo-
ści pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane 
w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny 
opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emi-
syjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. 
Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece 
cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks 
czy węgiel), a także zakłady termicznego przekształcania odpadów popu-
larnie zwane spalarniami.

Podziękowanie

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy włączy-
li się w akcję 1 % podatku dla mojego syna Kacpra Tomczak.

W tym podziękowaniu szczególne miejsce ma Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kłaju. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu udało się 
zgromadzić odpowiednią sumę, która pozwoli na całoroczną reha-
bilitację Kacpra.

Z wyrazami szacunku
Anna Tomczak
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Centrum Wspierania Rodziny   
Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach współpracy z gminą Kłaj w roku 2020 realizowało projekt „Prowadzenie w ramach Centrum Wspierania Ro-
dziny, zajęć profilaktyczno – socjoterapeutycznych”. Projekt realizowany był w Szarowie na terenie Wiejskiego Domu Kultury. 

W ramach tego zadania przez 10 miesięcy odbywały się zajęcia prowadzone przez specjalistów, skierowane do dzieci i młodzieży z gminy Kłaj.

W roku 2020 pomoc ta była szczególnie potrzebna i oczekiwana ze względu na pandemię koronawirusa SARS CoV-19. Było to powodem iż w dniu 12 mar-
ca 2020 r., została zawieszona działalność CWR w Szarowie. Po niemal 3 miesiącach izolacji i braku możliwości kontynuowania zadań z dniem 01.06.2020 
r. działalność Centrum Wspierania Rodziny została ponownie wznowiona.

Nasi specjaliści w ramach działalności CWR realizowali  następujące zadania:

1. Zajęcia wychowawcze, działalność koła artystyczno–plastycznego, organizacja czasu wolnego .
2. Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne. 
3. Zajęcia indywidualne z psychologiem. 
4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. 
5. Zajęcia świetlicowo-edukacyjno-rozwojowe: pomoc w nauce. 

W toku naszych kompleksowych działań oraz wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży zauważyliśmy, iż pomoc jest bardzo cenna i potrzebna. 

Działania skierowane do dzieci i młodzieży miały charakter zajęć tematycznych, edukacyjno - rozwojowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

Poprzez swoje działania specjaliści z Centrum Wspierania Rodziny na bieżąco reagowali i wspierali  swoich podopiecznych. Dostosowali formę prowadze-
nia zajęć do aktualnej sytuacji i zapotrzebowania. Zajęcia były prowadzone stacjonarnie jak i online, dotyczyło to zarówno zajęć prowadzonych w trybie 
indywidualnym jak i grupowym.

Zadanie to pomaga wielu dzieciom i rodzinom; umożliwia pomoc w nauce, organizuje czas wolny, pozwala rozwinąć hobby i zainteresowania. Daje 
szansę porozmawiania ze specjalistą o osobistych problemach i sytuacjach trudnych, pozwala poznać grupę rówieśniczą, zintegrować się z nią i nabyć 
nowe kompetencje społeczne.  Wspiera rodzinę w procesie wychowawczym i  edukacyjnym. 

Mamy nadzieję na kontynuację tego zadania w 2021, gdyż coraz więcej dzieci i młodzieży, a także rodzin potrzebuje 
pomocy i wsparcia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nachodzącego Nowego 2021 Roku Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” 
wraz z całym zespołem życzy Państwu, wszystkim podopiecznym oraz ich rodzinom zdrowia, pogody ducha, mniej zajęć 
online, a więcej autentycznych i rzeczywistych spotkań z drugim życzliwym człowiekiem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. 

Gabriela Fil
koordynator
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Andrzejki przedszkolaków z Szarowa

Dnia 30 listopada przedszkolaki z Szarowa uczestniczyły w zabawie 
Andrzejkowej. Celem wspólnych zabaw było budzenie i rozwijanie za-
interesowań tradycjami i zwyczajami ludowymi, integracja dzieci i roz-
budzanie pozytywnych emocji. Dzieci prezentując swoje piękne stroje, 
tańczyły i bawiły się przy dźwiękach znanych i lubianych piosenek. 

Wychowawcy

Dzień Pluszowego Misia 
w Przedszkolu w Dąbrowie

25 listopada w naszym Przedszkolu, jak co roku, obchodziliśmy bar-
dzo ważne święto "Dzień Pluszowego Misia". Mimo, iż świat opanowały 
zabawki multimedialne, to jednak każde dziecko ma swojego ulubione-
go pluszaka.

Z okazji 118 urodzin Pluszowego Misia, nasze przedszkolaki recytowały 
piękne wierszyki, których bohaterem był miś. Poznaliśmy historię powsta-
nia ulubionej maskotki wszystkich dzieci, śpiewaliśmy i bawiliśmy się przy 
misiowych utworach. W tym dniu, swoje pierwsze indywidualne występy 
miały nasze najmłodsze przedszkolaki - Motylki. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy odwagi oraz dziękujemy Rodzicom za przygotowanie swoich 
pociech.

Małgorzata Prochwicz

Konkurs recytatorski „Małe i duże 
Misie” w Przedszkolu w Grodkowicach

W Światowy Dzień Pluszowego Misia, który obchodzony jest 25 listopa-
da, w Przedszkolu w Grodkowicach odbył się konkurs recytatorski pt. 
„Małe i duże Misie”.  To już tradycja wpisana w kalendarz naszych przed-
szkolnych uroczystości, które w obecnym trudnym czasie są dzieciom 
szczególnie potrzebne. 

Głównym celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań es-
tetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, 
popularyzowanie poezji dziecięcej, a także rozwijanie umiejętności sztu-
ki recytatorskiej wśród dzieci.

W konkursie wzięło udział dziewiętnaścioro dzieci.  Deklamacja wierszy 
o misiach oceniana była w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 
lat, zgodnie z uwzględnionymi w regulaminie kryteriami takimi jak, ogól-
ne wrażenie artystyczne,  interpretacja tekstu oraz dykcja i głośność 
wypowiedzi.

Konkurs uroczyście rozpoczęto piosenką „Czytaj z Misiem”  z instrumenta-
cją w wykonaniu grupy Smerfów. Następnie uczestnicy konkursu zgodnie 
z reżimem sanitarnym występowali z podziałem na grupy przedszkolne. 
Recytacja każdego przedszkolaka nagradzana była gromkimi brawami, 
a wybór laureatów okazał się niezwykle trudnym zadaniem dla jury, w któ-
rym gościła Pani Dyrektor Iwona Marzec i Pani Edyta Rajska. Ostatecznie 
wyłoniono następujących laureatów konkursu:

W kategorii wiekowej 3-4 lata:
I miejsce: Agata S.
II miejsce: Franciszek F.
III miejsce: Maksymilian Ś.

W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I miejsce: Julian G.
II miejsce Emilia W., której występ obejrzeliśmy w formie nagrania. 
III miejsce: Emilia K.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Dziękujemy pięknie rodzicom za troskliwe przygotowanie swoich utalen-
towanych pociech do konkursu, a Komitetowi Rodzicielskiemu za ufundo-
wanie cennych nagród rzeczowych.

Organizatorzy:
Kinga Turecka,
Justyna Trzaskalska

15



SAMODZIELNOŚĆ  Grudzień 2020

OŚWIATA

„Okiem kamery” - nagranie w Grodkowicach

Premiera filmu „Pasja według Trybulców” już za nami. Dokument poświęcony rodzinie Żeleńskich i poszukiwaniu śladów twórczości Władysława Że-
leńskiego został zaprezentowany w ramach programu „Wolę dokument” na antenie TVP3 Kraków. Film został stworzony na potrzeby konkursu Fil-
moteki Małopolskiej. W rolach głównych wystąpili - Anna Polony, Jerzy Trela, Marta i Ireneusz Trybulcowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach, dzięki współpracy z panią reżyser Bożeną Górnicką, czynnie włączyli się w realizację tego projektu. 

Nagranie do filmu odbyło się w listopadzie 2019 r. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę bohaterów wydarzeń z okresu rabacji galicyjskiej z 1846 r. 
Zagrali członków rodziny Żeleńskich i chłopów należących do rodowego majątku. Doskonale poradzili sobie z powierzonymi zadaniami. Zaprezento-
wali sceny związane z atakiem uzbrojonych chłopów na dwór w Grodkowicach, który zakończył się zabiciem właściciela dworu Marcjana Żeleńskiego - 
ojca Władysława Żeleńskiego. 

Uczniowie poznali pracę twórców filmowych. Przekonali się jak trudno nagrywa się ujęcia filmowe i jak wiele pracy muszą włożyć w ich realizację aktorzy.

Dziękujemy pani Bożence za umożliwienie naszym uczniom włączenia się w tworzenie historii wsi Grodkowice. Praca z panią reżyser była bardzo owocna. 
Ciepło podchodziła do uczniów, w ciekawy sposób ukazała historię rodu Żeleńskich. Liczymy na dalszą współpracę. 

Była to dla nas niezwykła PRZYGODA.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do rodziców naszych małych aktorów za pomoc w kompletowaniu potrzebnych strojów i rekwizy-
tów oraz za wsparcie podczas nagrania.    

Nauczyciel historii
Katarzyna Kościółek 

Pasowanie na Przedszkolaka
Dnia 10 grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie. „Pasowanie na Przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzie-
ci, które zaczynają swoją przygodę z przedszkolem.

Dla naszych najmłodszych przedszkolaków było to ogromne przeżycie, 
ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały 
wierszyk i śpiewały piosenki, a także tańczyły. Po zaprezentowaniu swoich 
umiejętności aktorskich, Pani Dyrektor za pomocą ,,czarodziejskie-
go ołówka" dokonała uroczystego ,,Aktu Pasowania". Uwieńczeniem 
uroczystości było wręczenie dyplomów oraz drobnych upominków, a także 
słodki poczęstunek.

Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.

Dziękujemy trójce klasowej za przygotowanie prezentów i pomoc 
w organizacji.

Weronika Walczak
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„Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać 
swego Pacanowa” – powiedziały 

przedszkolaki z Szarowa 

Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swe-
go Pacanowa" jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, 
promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie 
właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, 
wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Przygody z Koziołkiem Matołkiem ciąg dalszy. Dzieci poznały  Europejskie 
Centrum Bajki w Pacanowie, obejrzały bajkę z przygodami Koziołka. Odga-
dły jaki jest największy przysmak naszego bohatera i próbowały go ukisić.

Wychowawcy

Mały Wolontariat

19 listopada, po raz pierwszy w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju, 
odbyło się Pasowanie na Małego Wolontariusza. Dzieci z najstarszej 
grupy, otrzymały Paszporty Małego Wolontariusza, w których będą 
dokumentowały swoje działania na rzecz potrzebujących. Przedszko-
laki w Kłaju już wiedzą ile radości może dać niesienie pomocy drugie-
mu człowiekowi.

Anna Chwastek - koordynator Małego Wolontariatu

Mikołajki w szarowskim przedszkolu

7 grudnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy MIKOŁAJKI. Czekając 
na wiadomość od Mikołaja, przedszkolaki zaprezentowały swoje wcze-
śniej przygotowane piosenki i wierszyki na tę okazję.

Mimo, że w tym roku Św. Mikołaj nie mógł osobiście nas odwiedzić, nie 
zapomniał wysłać do nas listu z pozdrowieniami i słodkim poczęstunkiem 
dla wszystkich dzieci. Przedszkolaki z wielką radością w serduszkach ode-
brały paczki, długo wspominały ten dzień i dzieliły się wrażeniami.

Ogromne podziękowania należą się Pani Ewie Młynarz za przepyszne 
świąteczne ciasteczka, dziękujemy także Radzie Rodziców za piękne pacz-
ki dla wszystkich Pań pracujących w przedszkolu oraz naszej Pani Bożence, 
która obdarowała wszystkich własnoręcznie wykonanymi, przepiękny-
mi piernikami!

Dziękujemy także pracownikom Gminy Kłaj za wypożyczenie strojów.

Wychowawcy

Mikołajki w Przedszkolu 
Samorządowym w Dąbrowie

4 grudnia do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie zawitał Św. 
Mikołaj. Tradycja w nieco zmienionej formie przyniosła dzieciom spo-
ro radości, uśmiechu i świetnej zabawy.

Nasze przedszkolaki otrzymały prezenty, którymi będą mogły się wspólnie 
bawić w przedszkolu przez cały rok. Wielką radość sprawiła także wizy-
ta niespodziewanego gościa. Sam Św. Mikołaj przyszedł na przedszkolny 
plac zabaw, aby przywitać się z dziećmi chociaż przez przedszkolną 
szybę pomachać im i życzyć świetnej zabawy podarowanymi prezentami. 
Na twarzach dzieci malował się uśmiech, który nie znikł do końca dnia, 
a samo spotkanie z Św. Mikołajem było dla nich ogromnym przeżyciem 
i niespodzianką.

Anna Tomasik
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Mikołajki w Przedszkolu w Brzeziu
4 grudnia Przedszkole w Brzeziu odwiedził ktoś wyjątkowy. Jak 
co roku zawitał do nas Święty Mikołaj. Przedszkolaki przywitały go-
ścia piosenką.

Kiedy tylko okazało się, że wszystkie dzieci były bardzo grzeczne cały rok, 
Święty Mikołaj od razu zabrał się do pracy i rozdał piękne prezenty, co przed-
szkolakom sprawiło najwięcej radości. Ten dzień był dla dzieci podwójnie 
wyjątkowy. Druga okazja to rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego z oka-
zji Dnia Pluszowego Misia, więc oprócz prezentów dzieci dostały dyplomy 
oraz misiowe ciasteczko za udział w konkursie, natomiast przedszkolaki, 
które wypadły najlepiej i zdobyły pierwsze, drugie i trzecie miejsce dostały 
również drobną zabawkę. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za przygo-
towania, a tobie Święty Mikołaju mówimy do zobaczenia za rok.

Karolina Kukiełka

Akcja „Serce za odwagę” 
w Przedszkolu w Grodkowicach 

Nasi Przedszkolni Wolontariusze z grupy Smerfów wzięli udział w ak-
cji „Serce za odwagę”, której celem było przygotowanie i wysłanie kartek 
świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Nie-
podległościowego żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi. 

To dzięki nim żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, a pamięć o ich boha-
terskich czynach krzewimy już w przedszkolu. 

Wesołych Świąt nasi Bohaterowie!

Smerfni Wolontariusze

Zbiórka Mikołajkowych Prezentów 
dla Pacjentów Małopolskiego 

Hospicjum dla Dzieci i ich rodzeństwa
„Gdy noc zapadnie 6 grudnia, to wokół wszędzie robi się cudnie.
Święty po cichu podarki kryje…
I nigdy nie wątp – On zawsze w kochających sercach żyje”.

Szkoła Podstawowa z Grodkowic wzięła udział w Zbiórce Mikołajkowych 
Prezentów dla Pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci i Ich 
Rodzeństwa. Zgromadzone upominki dotarły już do potrzebujących 
dzieci.

Swoje dobre serduszka otworzyły nasze empatyczne i kreatywne Przed-
szkolaki tworząc dla podopiecznych hospicjum piękne kartki bożonaro-
dzeniowe oraz ozdoby choinkowe. 

Bardzo gorąco dziękujemy każdej osobie, która w odruchu dobroci przyłą-
czyła się do akcji.

Przedszkolny wolontariat z Grodkowic

Mikołajki w Przedszkolu przy Szkole 
Podstawowej w Grodkowicach

Mikołajki to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 4. 
grudnia dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach 
od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały odwiedzin Święte-
go Mikołaja.

Po śniadaniu przedszkolaki usłyszały pukanie do drzwi swoich przed-
szkolnych sal, a kiedy je otworzyły znalazły ogromny worek z prezentami. 
Okazało się, że Mikołaj oprócz prezentów zostawił dla wszystkich dzieci list 
oraz wideo wiadomość. Otrzymane prezenty wywołały uśmiech na twa-
rzach wszystkich dzieci. W podziękowaniu za podarunki przedszkolaki za-
śpiewały piosenkę ,,To Mikołaj czeka już od wczoraj” oraz wykonały taniec 
do piosenki ,,Pada śnieg”. Po rozpakowaniu prezentów wszyscy wesoło ba-
wili się przy świątecznych piosenkach. 

Nauczyciela Przedszkola
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Podziękowanie

Zarząd TS „Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować za pomoc w roku kalendarzowym 2020 wszystkim naszym dobroczyńcom, 
kibicom, osobom wspierającym, Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwo-
ju bazy szkoleniowej i materialnej Klubu oraz realizacji statutowych zadań sportowych. 

Niniejszym dziękujemy:

- Panu Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączek za wsparcie realizacji zadań ofertowych naszego Klubu ,

- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak za wsparcie finansowe i materialne,

- Pani Wiesławie Tyl za bezcenną pomoc w prowadzeniu księgowości klubu,

- Panu: Tomaszowi Gądek, Sławomirowi Fabickiemu, Przemysławowi Lech, Danielowi Despet, Arkadiuszowi Cieślak, Maciejowi Dyba, Jano-
wi Kukieła za pomoc przy modernizacji i utrzymaniu obiektu sportowego,

- Panu Markowi Leśniowskiemu i Firmie Coldmark za wsparcie materialne,

- Firmie HABA-BETON Johan Bartlehner Sp.z o.o. za wsparcie finansowe,

- Firmie AR Carton za wsparcie finansowe,

- Firmie Translas za wsparcie materialne,

- Panu Wojciechowi Olearczyk za wsparcie finansowe,

- Panu: Bartłomiejowi Kolarz, Arkadiuszowi Nowak, Bartłomiejowi Prokopowicz, Łukaszowi Małajowicz, Mariuszowi Wróbel, Sławomiro-
wi Szturo, Markowi Nowak, Rafałowi Mikulec, Grzegorzowi Czachór, Sławomirowi Sobas, Krzysztofowi Wajda, Dominikowi Antończyk, 
Danielowi Szeląg - za współudział w szkoleniu i organizacji imprez na naszym obiekcie oraz jeszcze raz panu Maciejowi Dyba i Przemko-
wi Lech za dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,

- Panu Jackowi Jawień i panu Markowi Dylowicz oraz Firmie Mar - Ziem za modernizację obiektu, a także panu Józefowi Cabas za montaż 
tablicy elektronicznej,

- Romualdzie i Mariuszowi Buczek, Mirosławowi Jurkowskiemu oraz Joannie Matuszewskiej za opiekę medyczną nad drużyna-
mi młodzieżowymi,

- Urzędowi Gminy za wsparcie finansowe Klubu ze środków publicznych na realizację zadań ofertowych,

Dziękujemy również wolontariuszom i sponsorom indywidualnym, którzy wsparli nas finansowo przy organizacji imprez rekreacyjno-
-sportowych oraz wszelkich pracach porządkowych.

Dziękujemy Pani / Panu:

Ewelinie Włodarczyk, Agnieszce Dyba, Barbarze Korbut, Sabinie Drab, Oliwii Bieda, Małgorzacie Balik, Januszowi Płachno, Kazimierzo-
wi Rzepka, Leszkowi Kamusiński, Mirosławowi Korbut, Łukaszowi Korbut, Wojciechowi Olearczyk, Adamowi Kaleta, Mieczysławowi Wło-
dek, Janowi Gądor, Pawłowi Siemdaj, Adamowi Siemdaj, Leszkowi Sobas, Maciejowi Dyba, Markowi Jarzyna, Dariuszowi Michalskiemu, 
Pawłowi Fortuna, Danielowi Szeląg, Andrzejowi Drab, Piotrowi Włodarczyk.

Dziękujemy także naszym wiernym kibicom, szczególnie tym, którzy wsparli finansowo klub pomagając nam tym samym w realizacji zadań 
statutowych.

Jednocześnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku życzymy naszym Sponsorom, Kibicom, Sympatykom 
Klubu oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy nieustannej Bożej życzliwości i Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej pomyślności, 
dostatku i radości w 2021 roku. 

Zarząd Klubu Sportowego
 TS „WOLNI” Kłaj
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Mistrzostwa Powiatu Wielickiego

Szachownica bardzo dobrze zaprezentowała się w Mistrzostwach Powiatu Wielickiego w trybie online, w których wzięło udział 13 
uczniów z Gminy Kłaj. Brązowy medal wywalczyła Kamelia Chmielek. 

W tym turnieju można było uzyskać awans do finałowego etapu Mi-
strzostw Subregionu Krakowskiego Metropolitarnego, który roze-
grany zostanie 19.12.2020 na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Awans do turnieju finałowego uzyskali:

- Kamelia Chmielek 3 miejsce

- Milan Chmielek 6 miejsce

- Filip Śleziak 8 miejsce

- Tobiasz Walasik 11 miejsce

- Emilia Kołtun 14 miejsce

- Tymon Woźniak 16 miejsce

Do zobaczenia na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Zbigniew Gądor
Szachownica

Szachowy Turniej Mikołajkowy

W dniu 5.12.2020 uczniowie Szachownicy wybrali się do Krakowa, aby wziąć udział w Mikołajkowym turnieju szachowym zorganizo-
wanym przez Małopolski Związek Szachowy, który odbył się w Hotel Europejski 1884 w Krakowie.

W dwóch grupach wiekowych wzięło udział sześcioro zawodników Szachownicy, którzy po 7 rundach zajęli następujące miejsca:

Grupa U8:

- Milan Chmielek - 2 miejsce 5.5 pkt.

- Michał Wanat - 18 miejsce 3 pkt.

- Antoni Grandys - 23 miejsce 3 pkt.

Grupa U12:

- Kamelia Chmielek - 21 miejsce 4 pkt.

- Tobiasz Walasik - 22 miejsce 4 pkt.

- Natalia Wanat - 46 miejsce 1 pkt.

Zbigniew Gądor
Szachownica


