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WYWIAD Z WÓJTEM

Wywiad z Wójtem Gminy Kłaj - Zbigniewem Strączkiem

Jest Pan Wójtem od grudnia 2010 roku. 9 lat to dużo czasu. Czy wyczerpał Pan plan 
inwestycji, jaki stworzył Pan, obejmując urząd gospodarza gminy?

Nawet nie myślałem, że uda nam się tyle zrobić, nie przypuszczałem, że pozyskamy przez ten 
czas kilkadziesiąt milionów złotych ze środków krajowych i UE. Na początku kadencji to każ-
da inwestycja, którą udało się zrobić była dla mnie wielkim sukcesem. Przypominam sobie 
pierwsze pieniądze pozyskane na most w Łężkowicach i ul. Centralną w Dąbrowie. Każdy 
metr nakładki asfaltowej bardzo mnie cieszył. Dziś już nawet nie liczę, ponieważ uzbierało się 
tego kilkadziesiąt kilometrów. Wyremontowano wszystkie domy kultury i remizy strażackie. 
Cały czas trwają remonty w przedszkolach i szkołach. W dodatku pojawiają się w głowie 
nowe plany oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków na inwestycje,  które np. nie 
były w planie, a żal po takie nie sięgać. Pomyliłem się, co do ukończenia kanalizacji w gminie, 
przewidywałem, że zostanie zakończona do końca 2020 roku. Niestety, zmiany w prawie i brak 
środków zewnętrznych nie pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia, jak również budo-
wa oczyszczalni ścieków w Kłaju, która pochłonie 12 milionów złotych. 

Z roku na rok przybywa nowych inwestycji. Czy mógłby Pan krótko podsumować zada-
nia wykonywane w roku ubiegłym oraz te, które przewiduje Pan na 2020 rok?

Faktem jest, że ilość prac wykonanych nie byłaby możliwa, gdyby nie ilość i wysokość środków pozyskanych z Funduszy Unijnych oraz krajowych. 
W minionym roku największymi z inwestycji były: rozbudowa remizy strażackiej w Szarowie oraz budowa drogi do Szkoły w Kłaju z funduszu dróg 
samorządowych. Wyasfaltowano również drogi w Brzeziu, Grodkowicach,  Łysokaniach, Gruszkach, Kłaju, Targowisku oraz w Szarowie o łącz-
nej długości 6,5 kilometrów. Udało się wyremontować ostatni z domów kultury-Dom Kultury w Łężkowicach, jak również ukończono remont 
Domu Kultury w Łysokaniach. Wyremontowano remizę w Łężkowicach. W ramach tego zadania powiększono remizę o część garażową. Strażacy 
z Brzezia natomiast doczekali się zakupu samochodu pożarniczego. Wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną dla dorosłych w Kłaju (Goły 
Brzeg), akurat w tej części Kłaja nie było nic dla dzieci gdzie mogłyby spędzać czas. Sukcesywnie, w całej gminie jest dobudowywane oświetlenie 
uliczne. Taka inwestycja wykonana została na 350-metrowym odcinku w Szarowie. Aktualnie projektowane są odcinki oświetlenia uliczne-
go w Łysokaniach,  w Gruszkach, w Kłaju. Nie wspomnę o drobnych pracach, które są prowadzone w ramach utrzymania bieżącego. W szkołach 
i przedszkolach przeprowadzono wiele prac remontowych, aby polepszyć warunki bytowe naszym dzieciom. W przedszkolach, w okresie wa-
kacyjnym wybudowane zostały nowe place zabaw. Mamy projekt wraz z pozwoleniem na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej 
w Grodkowicach oraz projekt na budowę przedszkola w Dąbrowie.

Planów na 2020 rok jest bardzo dużo, ale najważniejsze z inwestycji to: remont GCK w Kłaju oraz rewitalizacja centrum Kłaja, budowa sali gim-
nastycznej przy szkole podstawowej w Grodkowicach, kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w Łysokaniach na osiedlu, przez budowę 
terenu rekreacyjnego z placami zabaw i boiskami wielofunkcyjnymi. Priorytetowymi zadaniami są także: przebudowa boiska asfaltowego przy 
szkole podstawowej w Szarowie na boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa drogi gminnej na tzw. ulicy Grzybówka w Kłaju z fundu-
szu dróg samorządowych, rozpoczęcie prac przy rewitalizacji i zagospodarowaniu zbiorników wodnych w miejscowości Kłaj i Targowisko z kład-
ką nad Starorzeczem Raby oraz ścieżkami rowerowymi i budową parkingów w Dąbrowie, Kłaju.

Mówi się, że zdrowie jest najważniejsze. Jak Pan widzi inwestowanie przez samorząd w poprawę zdrowia oraz bezpieczeństwa?

W 2019 roku realizowany był program, w ramach którego wymieniano piece na ekologiczne. W ramach poprawy bezpieczeństwa,  aby w jak 
największym stopniu uniknąć powodzi każdego roku prowadzone są prace melioracyjne na rowach, które są własnością gminy. Podobnie 
Polskie Wody, które są zarządcą potoku Tusznica przystąpiły do prac, które mają docelowo zminimalizować ryzyko powtarzana się sytuacji za-
lewania Targowiska. Ponadto, w ramach działań polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa, na fasadzie głównego budynku Urzędu Gminy 
w Kłaju (od ul. Płachcińskiego) zamontowany został Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED.

Budżet jednak nie jest z gumy. Skąd więc zatem na to wszystko środki pieniężne?

Nieustannie będziemy sięgać po środki zewnętrzne, zarówno po te pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, jak i z programów krajowych.

Wspomniał Pan o największej inwestycji w Kłaju-budowie Gminnego Centrum Kultury i rewitalizacji centrum. Prace potrwają blisko 2 
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lata, a na aktualnym placu budowy zwykle odbywały się imprezy tj. Piknik u Wójta oraz Gminny Dzień Dziecka. Czy do czasu zakoń-
czenia prac imprez nie będzie?

W związku z będącą w trakcie rewitalizacją centrum Kłaja i remontem Centrum Kultury niestety tego roku nie będzie Pikniku u Wójta, 
za co bardzo serdecznie przepraszam. Jest to spowodowane przede wszystkim trwającymi tam robotami budowlanymi. Ze względów bezpie-
czeństwa uczestników imprezy na Piknik trzeba będzie trochę poczekać. Dla dzieci mam jednak radosną wiadomość, że Dzień Dziecka odbędzie 
się 6 czerwca, tradycyjnie w centrum Kłaja.

Najczęściej zadawanym pytaniem przez odwiedzających urząd jest - czy przymierza się pan do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania. Jeśli tak to kiedy?

Na XVII sesji Rady Gminy podjęta zostanie uchwała o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla 8 miejscowości. Wszyscy 
zainteresowani tą uchwałą mogą składać zapytania co do swoich działek. Procedura zmian w planie zagospodarowania może potrwać od 1,5 
roku do 2 lat w zależności od ilości złożonych odwołań.

Śmieci początkiem roku stały się tematem numer jeden we wszystkich domach. Czy może Pan Mieszkańcom wyjaśnić, dlaczego od 
dnia 1 lutego płacimy więcej?

Chyba najbardziej drażliwy to temat śmieci. Z początkiem roku ogłosiliśmy przetarg, który musieliśmy niestety unieważnić, ponieważ w budżecie 
nie posiadaliśmy tak dużej kwoty, jaką zaproponowały przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Obecnie mamy cza-
sową umowę z MPGO na odbiór odpadów komunalnych od Mieszkańców. Jeżeli chodzi o wysokość opłat za odbiór śmieci to krążące po gminie 
plotki są niczym niepotwierdzone. Wysokość opłat ustala Rada Gminy, ale nie jest to dowolność, czyli Rada nie może uchwalić stawki po wła-
snym uważaniu. Po pierwsze, za śmieci płacimy w zależności od tego ile ich wyprodukujemy, czyli za tonę. Ogłaszany jest przetarg na odbiór 
śmieci, a kryterium decydującym kto będzie odbierał odpady jest najniższa zaproponowana przez przedsiębiorstwa kwota. Kwota ta dzielo-
na jest przez ilość zadeklarowanych Mieszkańców w gminie w przeliczeniu na cały rok. Stąd wychodzi cena jednostkowa na Mieszkańca. 
Kwota uzyskana od Mieszkańców i kwota zaproponowana w przetargu muszą się równoważyć. Tu nie ma żadnych wyjątków. Gmina nie może 
ani na śmieciach zarabiać, ani dopłacać do odbioru. Niestety samorząd i tak dopłaca za śmieci poprzez likwidowanie dzikich wysypisk. Całą 
procedurę odbioru śmieci regulują stosowne ustawy, a Rada Gminy nie może postępować inaczej. Byłoby to poważne złamanie prawa i naraże-
nie się na dyscyplinę finansów publicznych. Nie jesteśmy jedyną gminą, która ma tak wysoką stawkę za odbiór śmieci. Skupiając się wyłącznie 
na powiecie wielickim, ceny w gminach oscylują w granicach od 25 do 28 złotych od osoby. Jeżeli gdzieś są niższe cenny, to jest to spowodowane 
tym, że przetarg na odbiór odpadów komunalnych z pewnością nie został tam jeszcze rozstrzygnięty. 

Obecnie jest budowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowisku. Będzie on bardziej nowoczesny od dotychczasowego. 
Z pewnością zmniejszą się też kolejki. Dzięki specjalnej rampie rozładunek odpadów będzie znacznie prostszy. Jednak coś za coś. Aktualnie 
PSZOK będzie nieczynny do końca marca.

Jak ocenia Pan oświatę gminną, czy jest ona na dobrym poziomie?

Jeżeli chodzi o wydatki na oświatę to zdecydowanie co roku rosną. W 2011 roku, gdy obejmowałem urząd wójta wydatki na oświatę wyniosły 9,8 
miliona złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 7,8 miliona złotych. Pozostałe 2 miliony kosztów utrzymania oświaty musiała ponieść gmina. 
W 2018 roku już utrzymanie oświaty wyniosło 15,1 milionów, a w 2019 roku było to prawie 18 milionów zł przy subwencji w wysokości 10,3 
milionów. Jak widać nakłady gminy na oświatę są dość wysokie i niestety, z roku na rok gmina coraz więcej musi dopłacać do jej utrzymania. Jest 
to spowodowane polepszeniem się warunków w placówkach edukacyjnych, jak również zmianami związanymi z likwidacją gimnazjum. Trze-
ba też zaznaczyć, że gmina wychodzi naprzeciw Mieszkańcom i zwiększyła ilość oddziałów przedszkolnych o 4. Obecnie każde dziecko w naszej 
gminie może uczęszczać do bezpłatnego przedszkola samorządowego, a nie prywatnego, co jest zdecydowanie bardzo kosztowne. Za pobyt 
dziecka w prywatnym przedszkolu średnio trzeba zapłacić około 600 zł miesięcznie. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, gdzie zapewniamy dostęp 
do przedszkola wszystkim dzieciom z naszego terenu. Podsumowując, uważam, że oświata w naszej gminie jest na bardzo dobrym poziomie 
i dołożę wszelkich starań, aby to się nie zmieniło.

Serdecznie dziękuję,

Oliwia Bieda
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Dom Kultury i remiza w Łężkowicach oficjalnie oddane

Sala widowiskowa, przestrzenna scena, jasna antresola, nowoczesne pomieszczenia gospodarcze, garaż, estetyczne toalety. Dom 
Kultury oraz Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach zostały wyremontowane i oficjalnie przekazane do użytku. 14 lute-
go stał się okazją do świętowania nie tylko przez wszystkich zakochanych, ale również przez Mieszkańców Łężkowic oraz tamtejszych 
strażaków.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Starosta Wielicki – Adam Kociołek, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury – Tomasz Tomala, Wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Roman Wcisło, Wójt 
Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek oraz najmłodsza uczestniczka wydarzenia, mieszkanka Łężkowic – Julia Żelazny.

Licznie zgromadzonych w sali widowiskowej powitał gospodarz gminy. Wyrazy uznania popłynęły od Marszałka Województwa, Starosty 
Wielickiego, Dyrektora Departamentu F.E. oraz Przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury. Podziękowania za stworzenie nowoczesnej 
przestrzeni dla strażaków złożył Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wieliczce – bryg. mgr Marek Rodak. Szczególne 
słowa podziękowania w imieniu własnym, mieszkańców i strażaków złożył Sołtys Łężkowic – Grzegorz Matura.

Remont zarówno domu kultury, jak i remizy OSP polegał na podniesieniu standardu i estetyki istniejących pomieszczeń. Inwestycja reali-
zowana była w dwóch etapach. Na remont części służącej strażakom Gmina Kłaj pozyskała dofinansowanie w wysokości 23.064 złote ze 
środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 
2019. Całkowity koszt zadania wyniósł: 60.014,98 złotych. Natomiast część przeznaczona pod wydarzenia kulturalne wyremontowa-
no w całości ze środków gminy.

Po zakończeniu części oficjalnej można już było zwiedzać zmodernizowany obiekt. Choć nie został zbudowany od podstaw, to w naj-
mniejszym stopniu nie przypomina starego wnętrza ośrodka. Otwarta przestrzeń, jasne barwy ścian oraz ciepłe barwy i energooszczędne-
go oświetlenia wymuszały komentarze typu: „jak tu ładnie”.

Jeden z największych tego typu budynek już spełnia swoją funkcję, tętniąc życiem. Następnego dnia po oficjalnym otwarciu odbyły się 
tam zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych Mieszkańców Łężkowic, a w niedzielę maluchy uczciły wydarzenie balem karnawałowym.

Oliwia Bieda
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Wspólne pół wieku – Złote Gody

Dwanaście szczęśliwych par małżeńskich z terenu Gminy Kłaj, które w ubiegłym roku obchodziły 50-tą rocznicę ślubu, spotkało się 9 

stycznia w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, aby wspólnie uczcić to szczególne wydarzenie. 

Obok pamiątkowych medali od Prezydenta RP, gratulacji i prezentów od: Starosty – Adama Kociołka, Wójta Gminy – Zbigniewa Strącz-

ka oraz Przewodniczącego Rady – Sylwestra Skoczka, były również piękne wspomnienia i wspólne fotografie. 

- „Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać w tej miłości. Trzeba nam dzisiaj uczyć się od Was rozwiązywania wszelkich spraw życia co-

dziennego we wspólnocie miłości” – zaznaczył na wstępie gospodarz gminy. Głos zabrał także Starosta Wielicki życząc Jubilatom przede 

wszystkim dobrego zdrowia, radości i wciąż niekończącej się miłości. Natomiast o łaskę Bożą dla solenizantów prosił Proboszcz Parafii pw. 

Świętego Józefa Robotnika w Kłaju – Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek. 

Wraz z „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki, a głośne „sto lat” poprze-

dził toast symboliczną lampką szampana – za szczęście, za zdrowie, za miłość. 

Po części oficjalnej sala widowiskowa rozbrzmiała wesołym śpiewem kłajowskich przedszkolaków. Dzieci przygotowane artystycznie 

przez Panie: Krystynę Jędrzejczyk, Annę Chwastek oraz Ewelinę Armata wzruszały nie tylko śpiewem, ale i tańcem oraz cudownymi, pły-

nącymi z serca życzeniami. 

Oliwia Bieda 

Lista Jubilatów obchodzących Złote Gody w 2019: 

1. Elżbieta i Czesław Czachór

2. Janina i Julian Czajka

3. Julia i Jan Gądek

4. Maria i Andrzej Kamińscy

5. Władysława i Jerzy Kmiecik

6. Maria i Wiktor Kozub (mężczyzna zmarł)

7. Halina i Antoni Kubas

8. Antonina i Bronisław Łaskarzewscy

9. Izabela i Jan Motoła

10. Irena i Czesław Piekło

11. Barbara i Józef Radwańscy

12. Aldona i Zdzisław Ślęczek

13. Lidia i Józef Tureccy

14. Stanisława i Józef Włodarz

15. Elżbieta i Piotr Wrona

16. Bronisława i Czesław Zawadzcy



SAMODZIELNOŚĆ  Styczeń-Luty 2020

ZŁOTE GODY

6



SAMODZIELNOŚĆ   Styczeń-Luty 2020

INFORMACJE

GOSPODARKA KOMUNALNA – 
INFORMACJE OGÓLNE

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTO-
ŚCI I PORZĄDKU W GMINACH JEDYNĄ DOPUSZCZALNĄ FORMĄ GRO-
MADZENIA ODPADÓW JEST SEGREGACJA. NIE MOŻNA GROMADZIĆ 
ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

• Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunal- 
nymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, 
transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, koszty obsłu-
gi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

• Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na pod-
stawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

• Nowe deklaracje właściciel nieruchomości składa do Urzędu Gminy 
w terminie l4 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego miesz-
kańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przy-
padku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty, (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.

• Osoby posiadające nadpłatę proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy 
Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 w godzi-
nach pracy urzędu.

• Osoby, które przed rokiem 2020 zadeklarowały zbieranie odpadów 
komunalny w sposób nieselektywny proszone są o kontakt z Urzędem 
Gminy Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 
w godzinach pracy urzędu.

Podane dane w deklaracjach będą weryfikowane pod względem 
ilości zadeklarowanych osób, posiadania kompostownika i wypełnia-
nia obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY 
JEDNORODZINNE

• Od 1 lutego 2020 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny wynosi 27 złotych od osoby. W przypadku niewy-
pełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zo-
stanie podwyższona do 108 złotych od osoby.

• Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez we-
zwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem 
na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzę-
du Gminy.

• Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze 
z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z od-
padami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów komunalnych.

• Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania 
bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady 
komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwo-
tę 4,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie 
nowej deklaracji.

LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE) 

• Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi ilo-
czyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej 
stawki opłaty - 27 złotych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób 
selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpa-
dów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 108 
złotych od osoby.

• Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady 
będą wywożone raz na tydzień.

Jedenastka

W dniu 11 listopada odbyło się wiele biegów w Polsce. Jedną z takich 
imprez była VIII edycja Niepodległościowej Jedenastki w Białym 
Kościele. Wydarzenie to miało na celu uczczenie 101 rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę, a patronat nad nim objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trasa biegu wyznaczona była po Ojcowskim Parku Narodowym. Naj-
lepszym biegaczom trasa ta zajęła niecałe 40 minut. Na zakończenie 
Niepodległościowej Jedenastki odbyła się ceremonia wręczania nagród 
w poszczególnych kategoriach, których było sporo, począwszy od open, 
poprzez klasyfikację małżeństw od najmłodszych stażem do najstarszych. 
Wręczono puchary również najszybszym adwokatom i dziennikarzom. 
Miło nam poinformować, że wśród kategorii dziennikarzy był pan Wojciech 
Karłowski współpracujący z naszą gminą, a zarazem żołnierz tutejsze-
go Składu – Jednostki Wojskowej, który zdobył III miejsce.

W sumie w zawodach wystartowało 485 biegaczy. Każdy, kto wbiegł 
na metę był zmęczony, ale uśmiechnięty możliwością wystartowania w tym 
biegu, głównie ze względu na atmosferę tam panującą. Duże znaczenie 
miał też doping kibiców oraz piękne, jesienne widoki na trasie.

Za rok odbędzie się zapewne 9 edycja biegu w Białym Kościele, osobiście 
gorąco zachęcam wszystkich Mieszkańców Gminy Kłaj do wzięcia w nim 
udziału. 

Wojciech Karłowski

Podziękowanie

Sołtys wsi Łysokanie kieruje serdeczne podziękowania dla całej rady 
sołeckiej Łysokań za pełne zaangażowanie w przygotowanie domu kul-
tury do ferii zimowych 2020, w których odbywały się zajęcia dla dzieci.
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Bajka dla dzieci o smogu jak smok

W ramach kampanii edukacyjnej organizowanej i prowadzonej 
przez Urząd Gminy Kłaj pn. „Najlepsze jest czyste powietrze” zo-
stała opracowana i przygotowana bajka dla dzieci przedszkolnych 
oraz ulotka informacyjna nt. niskiej emisji.

Wszystkie dzieci z terenu gminy Kłaj, uczęszczające do przedszkola otrzy-
mały bajeczkę pt. „Smog jak smok”. Wspólne czytanie z rodzicami, bądź 
dziadkami pozwoli dzieciom zrozumieć zjawisko niebezpiecznego smogu, 
potrzeby dbania o czyste powietrze, poprzez m.in. ograniczanie niskiej 
emisji czy to we własnym domu, czy poprzez edukowanie sąsiadów. Edu-
kacja od najmłodszych lat, jak również wspólne działania międzysąsiedzkie 
z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszej gminie. 

Marek Kmiecik

Wyszkoleni w gaszeniu 
pożarów wewnętrznych

W sobotę, 25 stycznia na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłaju odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu gaszenia poża-
rów wewnętrznych, w szkoleniu uczestniczyły jednostki OSP z Gminy 
Kłaj (po dwóch druhów z każdej OSP). Szkolenie rozpoczęło się o 8 
rano i zakończyło się o 16 z krótką przerwą na regenerację sił posiłkiem 
z grilla. 

Zajęcia poprowadził instruktor ze Szkoły Aspirantów - Łukasz Tomczak. 
Były to pierwsze tego typu zajęcia jednak nie ostatnie. Kolejne grupy 
strażaków będą sukcesywnie uczestniczyć w zajęciach pogłębiając swoją 
wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia.

Zobaczcie sami jak wyglądało szkolenie.

Dariusz Pilch

Podziękowanie i Życzenia Noworoczne
Zarząd TS „ Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować za pomoc 
w roku kalendarzowym 2019 wszystkim naszym dobroczyńcom; kibi-
com, osobom wspierającym, Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub 
i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwoju bazy szkolenio-
wej i materialnej Klubu oraz realizacji statutowych zadań sportowych, 
turystycznych oraz kulturalnych. 

Niniejszym dziękujemy:

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

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

- Pani Wiesławie Tyl oraz Małgorzacie Piłat za bezcenną pomoc w prowa-
dzeniu księgowości klubu,

- Panu Edwardowi Biernackiemu Prezesowi Małopolskiego Banku Spół-
dzielczego w Wieliczce oraz Pani Prezes Oddziału w Kłaju Janinie Ryb-
ka za wsparcie finansowe,

- Panu Markowi Leśniowskiemu i Firmie Coldmark za wsparcie materialne,

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

- Firmie BEWA Sp.z o.o. Sp.k. za wsparcie finansowe, 

- Firmie AR Carton za wsparcie finansowe,

- Firmie Translas za wsparcie materialne,

- Panu Wojciechowi Olearczyk za wsparcie finansowe,

- Panu: Bartłomiejowi Kolarz, Markowi Nowak, Rafałowi Mikulec, Grzego-
rzowi Czachór, Sławomirowi Sobas, Dominikowi Antończyk - za współ-
udział w organizacji imprez na naszym obiekcie,

- Pani Annie Jachymek za pomoc w organizacji imprez sportowych,

- Romualdzie i Mariuszowi Buczek, Mirosławowi Jurkowskiemu oraz Joan-
nie Matuszewskiej za opiekę medyczną nad drużynami młodzieżowymi,

- Urzędowi Gminy i Powiatowi Wielickiemu 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, Małgorzacie Jarzyna, Sabinie 
Drab, Oliwii Bieda, Małgorzacie Balik, Barbarze Korbut, Januszowi Płach-
no, Kazimierzowi Rzepka, Stanisławowi Cieślak, Leszkowi Kamusiński, 
Mirosławowi Korbut, Łukaszowi Korbut, Wojciechowi Olearczyk, Adamo-
wi Kaleta, Mieczysławowi Włodek, Janowi Gądor, Mieczysławowi Migdał, 
Pawłowi Siemdaj, Adamowi Siemdaj, Leszkowi Sobas, Maciejowi Dyba, 
Markowi Jarzyna, Dariuszowi Michalskiemu, Pawłowi Fortuna, Bartłomiejo-
wi Prokopowicz, Danielowi Szeląg, Andrzejowi Drab, Piotrowi Włodarczyk, 
Tomaszowi Gądek, Dominikowi Klejdysz, Adrianowi Sadzikowskiemu, 
Marcinowi Fortuna, Pawłowi Ślęczek.

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

Jednocześnie z okazji Nowego Roku życzymy naszym Sponsorom, Kibicom, 
Sympatykom Klubu oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy nieustan-
nej Bożej życzliwości i Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej pomyślności, 
dostatku i radości w 2020 roku.

Zarząd Klubu Sportowego
 TS „WOLNI” Kłaj
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Automatyczny Defibrylator 
Zewnętrzny AED w Kłaju

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED został zamontowany 
w Kłaju na fasadzie głównego budynku Urzędu Gminy w Kłaju od 
ul. Płachcińskiego. 

Urządzenie podłączone do alarmu znajduje się w specjalnej, podgrzewa-
nej kapsule, aby urządzenie było zdatne do użytku w każdych warunkach 
pogodowych. Defibrylator jest dostępny dla wszystkich, którzy będą 
potrzebować pomocy. Nie bez przyczyny został zamontowany w tym 
miejscu. Wybór centrum Kłaja jako lokalizacji urządzenia został  dokonany 
ze względu na duże skupisko ludzi w ciągu dnia. 

Czym jest Defibrylator AED? To urządzenie, które ratuje życie! 

Defibrylatory AED skutecznie prowadzą niedoświadczonego ratownika, 
niezwiązanego z medycyną przez wszystkie etapy akcji ratowniczej. 
To prosta czynność, która może uratować ludzkie życie. Aparat AED jest ła-
twy w obsłudze nawet dla osób z zaledwie elementarnym przeszkoleniem. 
Defibrylator AED sam analizuje EKG serca poszkodowanego i decyduje 
o zastosowaniu defibrylacji.

Defibrylator RFx został wyposażony w funkcję Life Guidance z intuicyjnymi, 
wyraźnymi komunikatami głosowymi oraz instruktażem RKO. Urządzanie 
po włączeniu krok po kroku prowadzi osobę udzielająca pomocy - od 
momentu przyklejenia elektrod na ciele pacjenta, przez wykonanie 
szybkiej defibrylacji aż do podjęcia RKO. Urządzenie zostało wyposażone 
w wyjątkową technologię, która pozwala dostosować działanie urządze-
nia do sytuacji, tak więc dzięki specjalnemu kluczykowi jesteśmy pomóc 
również dziecku.

Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego Roku 2020 

życzymy wszystkim naszym klientom Delikatesów Centrum wszelkiej 
pomyślności, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na każdy dzień, a także 

zadowolenia i sukcesów z podejmowanych wyzwań.

Zarząd Spółdzielni Handlowo – Usługowej w Kłaju 
i pracownicy Delikatesów Centrum 
w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach

„Samorządowiec z krwi i kości”

Włodzimierz Maciejasz urodził się 29 sierpnia 1961 roku we wsi Łysoka-
nie. Całe swoje życie spędził w rodzimej wsi, aby w pełni angażować się 
w życie społeczne. W 2011 roku został wybrany na Sołtysa wsi Łysokanie 
i wtedy to mógł formalnie w pełni angażować się w sprawy społeczne  
i samorządowe.

Funkcję tę pełnił przez cztery lata, w których zainicjował i czynnie brał 
udział w budowie dróg oraz przebudowę Domu Kultury, budowie 
placu zabaw oraz dokończenia systemu kanalizacyjnego na Zagaju.  
W czasie swojej  kadencji Pan Włodzimierz Maciejasz, był pomysłodawca  
i doprowadził do przekształcenia ogrodów działkowych w Łysokaniach 
na formalne osiedle domów jednorodzinnych Łysokanie. Organizował 
szereg imprez mających na celu integracje mieszkańców oraz pamiętał 
o seniorach wsi organizując spotkania z seniorami. Niejednokrotnie  
mobilizował młodzież do prac społecznych np. malowanie świetlicy 
oraz utrzymywanie porządku wokół Domu Kultury. Podczas swojej służby 
na rzecz wsi, u boku Pana Maciejasza stała żona Małgorzata Maciejasz, 
oraz syn Michał, którzy również brali czynny udział w życiu społecznym 
oraz wspierali w podejmowaniu trudnych decyzji. Pomimo prowadze-
nia własnego działalności, w roku 2015 zgodził się kandydować i został 
wybrany przez mieszkańców na radnego Gminy Kłaj. W tym samym 
roku został zgłoszony do Plebiscytu Samorządowiec Małopolski „Radny 
na Medal”, redakcji Dziennik Polski.

Podczas tej misji biorąc udział w sesjach rady gminy, dał się poznać 
mieszkańcom gminy jako człowiek stanowczy w sprawach dotyczących 
wsi Łysokanie i całej gminy.  

Pan  Włodzimierz Maciejasz „Samorządowiec z krwi i kości” odszedł  od nas 
8 października 2019 roku po ciężkiej chorobie, pozostawiają po sobie plany 
i pomysły dla kolejnych sołtysów i radnych.

Tekst: Sołtys wsi Łysokanie  Krzysztof Sołtyk. 

9
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Relacja z III Mikołajkowego halowego turnieju piłki nożnej w Kłaju

TS Wolni Kłaj turniejem Mikołajkowym zakończyło rywalizację sportową w 2019r. W turnieju, w którym od lat uczestniczy wiele drużyn z woje-
wództw małopolskiego, w tym roku udział wzięło udział w sumie 18 drużyn. Rywalizację rozpoczęły 1 grudnia drużyny trampkarzy a w sobotę 7 
grudnia rywalizację rozpoczęły drużyny młodzików z powiatu wielickiego, krakowskiego, bocheńskiego, kazimierzowskiego w składzie: 
ORZEŁ IWANOWICE, MSP BOCHNIA, PROKOCIM KRAKÓW, HUTNIK KRAKÓW, DĄB ZABIERZOW BOCHEŃSKI, AP KAZIMIERZA WIELKA oraz dwie dru-
żyny TS Wolni Kłaj. 

Gościem honorowym podczas uroczystego otwarcia turnieju był WÓJT GMINY KŁAJ, PAN ZBIGNIEW STRĄCZEK, który oprócz powitania zawodników wrę-
czył indywidualne nagrody dla młodych zawodników karate z Kłaja – zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali w Mistrzostwach Europy i w Pu-
charze Świata Dzieci oraz w Mistrzostwach Świata Fudokan w karate tradycyjnym.

Podczas obu turniejów wystąpiło 180 zawodników i zawodniczek, łącznie strzelono 169 bramek.

Dodatkową nagrodą w obu turniejach był Voucher na kręgielnię stacja Kłaj UFUNDOWANY PRZEZ KRĘGIELNIĘ STACJA KŁAJ.

Rywalizację w kategorii młodzik rocznik 2007-2008 wygrała drużyna MSP Bochnia a pozostała drużyny zajęły miejsca, które przedstawia poniższa tabela.

1. MSP BOCHNIA
2. PROKOCIM KRAKÓW 
3. HUTNIK KRAKÓW 
4. WOLNI KŁAJ 2
5. AP KAZIMIERZA WIELKA 
6. ORZEŁ IWANOWICE 
7. DĄB ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 
8. WOLNI KŁAJ 1

Najlepszym strzelcem turnieju został ARKADIUSZ BAZGIE - KS PROKOCIM KRAKÓW, najlepszym bramkarzem została OLIWIA PAOS - ORZEŁ IWANOWICE, 
a MVP turnieju HUBERT STĘPIEŃ - HUTNIK KRAKÓW.

W niedzielę 8 grudnia rozegrano turniej orlików rocznik 2009-2010. W kategorii orlik rywalizację końcową przedstawia poniższa tabela.

1. SMS WIELICZKA 
2. ABC FUTBOLU BOCHNIA 
3. DĄB ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 
4. WOLNI KŁAJ 1
5. AP KAZIMIERZA WIELKA 
6. GWAREK WIELICZKA 
7. HUTNIK KRAKÓW 
8. WOLNI KŁAJ 2

Najlepszym strzelcem turnieju został TYMOTEUSZ HALASTA - SMS WIELICZKA, najlepszym bramkarzem został KSAWERY SOBAS - WOLNI KŁAJ 1, natomiast 
MVP turnieju orlików został KACPER STĘPIEŃ - AP KAZIMIERZA WIELKA.

Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono okolicznościowe medale, zdobywcom 1, 2 i 3 miejsca odpowiednie puchary i złote, srebrne oraz brązowe 
medale a najlepszym zawodnikom, bramkarzom i strzelcom stosowne statuetki.

SERDECZNIE WSZYSTKIM GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W III TURNIEJU MIKOŁAJKOWYM TS WOLNI KŁAJ 2019, który został zorganizowany przy 
wsparciu Powiatu Wielickiego i środków własnych TS Wolni Kłaj.

Ze sportowy pozdrowieniem Zarząd TS Wolni Kłaj i wolontariusze.
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Jubileuszowy V Finał Konkursu Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego

W niedzielę 1 grudnia w Domu Kultury w Szarowie odbyła się V już Jubileuszowa Gala wręczenia Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego - Rejs 
Roku 2019 zorganizowana przez Powiat Wielicki i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa – Koło Yacht-Club Szarów .

Kapituła Konkursu Nagrody Żeglarskie Powiatu Wielickiego 2019 w składzie:

Adam Kociołek - Komandor YCS – Przewodniczący.
Marzena Czyż – Dyrektor ZSOK w Szarowie.
Rafał Sieńko – Prezes Zarządu SPiRS.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami Kapituła postanowiła:

1. W kategorii Rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży przyznać nagrodę dla Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport - Art – zgłaszający – Zbigniew Bożek, 
za rejs – Przygoda pod żaglami – rejs Mazury 2019.

2. W kategorii Rejs Śródlądowy przyznać nagrodę dla Fundacji Szansa z Sygneczowa  gm. Wieliczka – zgłaszający – Jarosław Toboła, za rejs  IV spływ ża-
glowy z Krakowa do Mogiły 2019.

3. W kategorii Osobowość Żeglarska Roku Wielickiego 2019 przyznać ten tytuł dla Pana Tomasza Donatowicza z Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport 
- Art – zgłaszający Marcin Słoczyński.

W części specjalnej wystąpił Kpt. Zdzisław Źródłowski – bojerowiec, żeglarz morski, uczestnik wielu wypraw morskich w tym w rejon Spitzbergenu i Wysp 
Owczych.

Gość przedstawił wykład pt. Akademicki Związek Morski – zapomniana karta polskiego i krakowskiego żeglarstwa.

Galę jak zawsze odwiedzili liczni goście:

Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki.
Artur Winiarski – Wicekomandor Yacht Clubu Polski – Kraków.
Radni Powiatu Wielickiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Skoczek i Jakub Paluch – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
Elżbieta Jankowicz – Sołtys Szarowa wraz Przewodniczącym Rady Sołeckiej i Paniami z KGW Szarów.

W swoich wystąpieniach goście podkreślali wyjątkowość atmosfery na Gali oraz całego projektu życząc dalszego rozwoju tej pięknej i pożytecznej 
inicjatywy.

Nagrody, w swoim zamierzeniu, mają być symbolem i podkreśleniem dokonań żeglarzy z powiatu wielickiego. Sam fakt udziału w konkursie jest doskona-
łym sposobem do poznania niepowtarzalnych historii ludzi, którzy dzięki swojej pasji i  wysiłkowi, przybliżają nam żeglarski świat, a dzięki nagłośnieniu – 
będą się mogli podzielić swoją pasją z wieloma mieszkańcami powiatu. 

Dodatkowym celem konkursu jest również integracja środowiska żeglarskiego, a nawet szerzej, bo wodniackiego i marynistycznego z terenu nasze-
go powiatu i umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w tematach konkursowych oraz promocja wychowania żeglarskiego dzieci i młodzieży 
w gminach powiatu wielickiego.

Galę uświetnił występ zespołu szantowego Calex Band w składzie: Mariusz Tracz i Wawrzyniec Krupa.

Żeglarze twierdzą, że żeglarstwo to więcej niż sport - to styl życia, i tą sentencję potwierdziła zorganizowana Gala, która była swoistym świętem żeglarskim 
powiatu wielickiego.

Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

Adam Kociołek 
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„Nasi szachiści o wielkich sercach!"

8 grudnia w Zamku Królewskim w Niepołomicach, nasi szachiści 
zorganizowali i rozegrali charytatywny turniej szachowy pt. 
Świąteczna Biesiada z Serca - Akcja Wymarzony Prezent, podczas 
którego prowadzili zbiórkę na przewlekle chore dzieci z Niepo-
łomic i okolic.

Szachownica uzbierała, aż 1823,61zł.

W turnieju wystartowało 31 zawodników. Rywalizacja odbyła się 
na dystansie 5 rund, tempem 10 minut na zawodnika.

Miejsca na podium wywalczyli:

1. Maciej Daszkiewicz,

2. Adrian Klejdysz,

3. Szymon Kusak.

Klasyfikacja dziewczynek:

1. Natalia Dziża,

2. Kamelia Chmielek,

3. Zosia Sakowska.

Dziękujemy bardzo wszystkim darczyńcom i wszystkim uczestni-
kom tego wydarzenia.

Szachownica

Nasi szachiści w V lidze szachowej w Dobczycach

W tegorocznej lidze wzięło udział aż 61 drużyn, co dało ogółem 257 uczestników! Zawodnicy Szachownicy zameldowali się w liczbie 
42, co sprawiło, że był to frekwencyjny rekord, gdyż jeszcze nigdy w historii tych rozgrywek nie zdarzyło się, aby z jednego klubu wy-
startowało, aż tylu zawodników!

- Drużynowo niestety zabrakło dosłownie jednego cennego zwycięstwa, aby awansować.

Nasze drużyny Szachownica I i Szachownica II dzielnie walczyły do samego końca i w ostatniej rundzie zajmując kolejno wysokie 12 i 13 
miejsca, potrzebowały wygranej, ale niestety, nie udało się.

Szachownica I remisuje ostatnią rundę, a Szachownica II przegry-
wa swój mecz, tym samym kończymy turniej bez awansu. Pozostałe 
drużyny, a było ich jeszcze 8, dzielnie walczyły do samego koń-
ca meldując się w połowie turniejowej tabeli.

- Indywidualnie wracamy ze złotem!

- Kamelia Chmielek odebrała nagrodę jako "Najlepszy zawodnik 
turnieju na czwartej szachownicy" wygrywając wszystkie 9 partii!

Serdecznie dziękujemy trenerom, opiekunom i rodzicom, którzy 
czuwali nad naszymi szachistami i szachistkami, a także naszym 
Partnerom, którzy wspierają rozwój naszych dzieci.

Klub Sportowy Szachownica
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Okres świąteczny w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

6 grudnia, zgodnie z tradycją odwiedził nas Św. Mikołaj z workiem pre-
zentów. Mikołaj wypytywał nas czy byliśmy grzeczni, pracowici cały rok 
i usatysfakcjonowany naszymi odpowiedziami rozdał wszystkim słod-
kie upominki. W ramach prezentu, 9 grudnia byliśmy również w kinie 
w Kampusie Wielickim na filmie „(Nie)znajomi”.

Gdy rozpoczął się najgorętszy okres przygotowań świątecznych, zorga-
nizowaliśmy 13 grudnia wspólną, uroczystą Wigilię. Przy wspólnym stole, 
we wspaniałej atmosferze, wraz z naszymi rodzinami kosztowaliśmy po-
traw wigilijnych i śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie muzyki gra-
nej na żywo przez naszego muzykoterapeutę. 

17 grudnia w naszym Ośrodku odbył się kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej prowadzony przez Pana Łukasza. Uczyliśmy się sposobów reanima-
cji oraz reakcji na zdarzenia, które mogą nas spotkać w różnych sytuacjach 
życiowych. Nowo nabytą wiedzę mogliśmy sprawdzić i przetestować 
na fantomach. 

W Nowym Roku 2020 wszystkim sympatykom i przyjaciołom Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Brzeziu, życzymy wszystkiego najlepszego. 

Autor:M. B.
Fot: D.K.

Gruszki świątecznie

W sobotę 18 stycznia w Gruszkach odbyło się spotkanie noworoczne 
połączone ze świętem Babci i Dziadka. Po powitaniu gości, sołtys Mo-
nika Gaj oddała głos starszym i młodszym dzieciom z Gruszek, które 
długo wcześniej ćwiczyły piękne wiersze pod okiem pani sołtys.

Nie zabrakło przebojów, które przerobione zostały tak, aby dać wyraz sza-
cunku dla naszych dziadków. Były również Kolendy, które wspólnie z młody-
mi artystami, z ochotą śpiewali wszyscy zebrani. Nieocenione panie z Rady 
Sołeckiej i Koła Gospodyń zadbały, aby na stołach było nie tylko pięknie, 
ale i smacznie. Organizatorzy: Sołtys Monika Gaj z Radą Sołecką i Radnym 
Gruszek są wdzięczni za obecność mieszkańców oraz zaproszonych gości: 
Wójta Gminy Kłaj - Zbigniewa Strączka, radnego powiatowego Zdzisła-
wa Prochwicza, radnego Brzezia - Andrzeja Kuczko i sołtys Brzezia Krystyny 
Wyporek. Niestety czas spotkania upłynął szybko, jednak wśród występów, 
śpiewu kolęd, wspomnień i wspólnych rozmów.

Marcin Kowalczyk 

Jaskółkowe Jasełka z okazji 
Dnia Babci i Dziadka

15 stycznia w Domu Kultury w Szarowie odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez wychowaw-
ców oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka”. Jaskółko-
wicze zaprezentowali przedstawienie jasełkowe, wręczyli dziadkom 
upominki, zaprosili do zabaw, quizów oraz tańców. W czasie wspólne-
go świętowania nie zabrakło wzruszeń, radości, śmiechu. 

Dziękujemy niezastąpionym Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie 
i życzymy wszystkiego co tylko najlepsze!

Małgorzata Szewczyk
Dorota Czechowicz

Podsumowanie 
kolejnego roku działalności „Jaskółki”

Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka” już od wielu lat realizuje swoją 
działalność w pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Szarowie. Świetlica prowadzona jest od poniedziałku do piątku od 
godziny 12:30 do 16:30.

Za nami kolejny rok intensywnej pracy, w czasie którego dzieci i młodzież 
mogli skorzystać z rozmaitych form wsparcia. Staraliśmy się tworzyć 
przyjazną atmosferę, aby dzieci czując się bezpiecznie mogły rozwijać swój 
potencjał i stawiać czoło pojawiającym się trudnościom. 

W czasie roku szkolnego Jaskółkowicze uczęszczający do placów-
ki mieli zapewnioną pomoc w nauce oraz posiłek. Zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice mogli skorzystać z porad psychologa. Wychowawcy prowadzi-
li zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne nastawione na zapobieganie 
agresji, radzenie sobie z emocjami, poprawę komunikacji rówieśniczej, 
rodzinnej, szkolnej, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, asertywność, zwiększenie wiary we własne siły, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości. Dzieci mogły też wyrażać siebie i rozwijać swoje 
zainteresowania poprzez udział w zajęciach artystyczno-plastycznych, re-
laksacyjnych, kulinarnych. Miały także wiele możliwości, aby po prostu się 
bawić, podczas organizowanych zajęć świetlicowych, zabaw ruchowych, 
gier, zabaw stolikowych, konkursów i quizów. 

Wiele atrakcji czekało też na naszych podopiecznych w czasie ferii i wa-
kacji. Jedne z najważniejszych to zorganizowane wycieczki wśród których 
znalazły się wyjazdy do kina, na pływalnię, do ogrodu zoologicznego, 
parku linowego, czy Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”. W czasie 
wakacji odbyliśmy też liczne wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, wyj-
ścia na lody, frytki, a nawet przejażdżkę bryczką konną. 

Bardzo ważny jest dla nas również aktywny udział w życiu lokalnej spo-
łeczności, dlatego Jaskółkowicze zaprezentowali przedstawienie jasełkowe 

14



SAMODZIELNOŚĆ   Styczeń-Luty 2020

KULTURA

Wspólne ubieranie choinki

Tradycją się stało, że w niedzielę poprzedzającą Wigilię mieszkańcy 
gminy zbierają się przed Urzędem Gminy w Kłaju, aby wspólnie ubrać 
świąteczne drzewko. Tak właśnie, 22 grudnia w blasku zimnych ogni, 
melodii kolęd, wesołych okrzykach dzieci oraz zapachu bigosu i grzane-
go wina odbyło się wspólne ubieranie choinki.

Na wstępie głos zabrał inicjator wydarzenia, gospodarz gminy – Zbi-
gniew Strączek, składając zebranym bożonarodzeniowe życzenia. Kolejne, 
za sprawą dzieci drzewko przed urzędem - choć jeszcze niewielkie - zyska-
ło prawdziwie świąteczny wygląd. Gdy w koszyku brakło bombek, a gałąz-
ki choinki uginały się pod ciężarem ozdób, rozpoczęto głośne odliczanie 
do odpalenia światełek. O prawdziwie świąteczny klimat zatroszczyły się 
dziewczęta ze scholi w Kłaju śpiewając te najpiękniejsze polskie kolędy. 
Wśród przybyłych pojawił się również doskonale wszystkim znany pan 
w czerwonych stroju, z długą, białą brodą oraz workiem słodyczy. Choć bro-
da Świętego Mikołaja była bardzo gęsta, to jednak z twarzy był bardzo po-
dobny do Pana Jana Płachno. Natomiast smaczny bigos przygotowany 
przez firmę Gastropol z Targowiska rozgrzewał tych co zmarzli. Alternaty-
wą na rozgrzanie dla dorosłych był grzaniec przygotowany przez Panie ze 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj, a dla dzieciaków herbatka. 

Oliwia Bieda

Namibia pustynna kraina 
Himba i Gepardów

Dnia 21 stycznia odbyło się spotkanie z Panem Samuelem - podróżni-
kiem z firmy Trzask. Tym razem odbyliśmy wspólną podróż do Nami-
bii państwa w południowo-zachodniej Afryce, leżącego nad Oceanem 
Atlantyckim.

W prezentacji usłyszeliśmy o gepardach najszybszych sprinterach wśród 
zwierząt lądowych, które potrafią biec z prędkością 112 km/h oraz o słoniach 
afrykańskich, słynących z zawziętości i niesamowitej pamięci. Podziwiali-
śmy zimowy krajobraz Namibii, a także życie codzienne, kulturę i obyczaje 
Buszmenów uważanych za jedną z najstarszych ras ludzkości i jednocze-
śnie za najstarszą ludność Afryki Południowej typu negroidalnego. Z bli-
ska przyjrzeliśmy się zwłaszcza plemieniu Himba - jednemu z ostatnich 
afrykańskich ludów prymitywnych, a niektórzy z nas mieli możliwość 
przymierzyć perukę noszoną przez kobiety z tego plenienia. Rozmawia-
liśmy również o „krowich” nakryciach głowy kobiet z plemienia Herero. 
Zobaczyliśmy Wybrzeże Szkieletowe oraz Park Etosha, pełen dzikich 
zwierząt. Na koniec Pan Samuel wspomniał o kolonialnej przeszłości Na-
mibii i bezwzględnych metodach zarządzania tą kolonią przez niemieckich 
osadników, w tym o pierwszych obozach koncentracyjnych.

Dzięki niezwykle ciekawym opowieściom podróżnika i pięknym zdjęciom 
mogliśmy poznać realia życia, obyczaje i kulturę tego egzotycznego dla nas 
zakątka świata.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na corocznym Spotka-
niu Opłatkowym w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie. „Jaskółki” nie 
zabrakło także na Dniach Szarowa oraz na kiermaszu bożonarodzeniowym 
organizowanym przez Urząd Gminy w Kłaju.

Wkraczamy w następy rok pełni zapału do pracy oraz pomysłów i chcemy 
dawać z siebie jeszcze więcej, widząc efekty dotychczasowych działań. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Zadanie jest 
realizowane przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki środkom Powia-
tu Wielickiego oraz wsparciu Wójta Gminy Kłaj.

Jaskółkowicze i wychowawcy

Magiczna, sylwestrowa noc

Zakończenie starego oraz przywitanie Nowego Roku to przede wszyst-
kim czas zabawy i radosnego oczekiwania! Ostatni dzień roku 2019 
upłynął w Kłaju w miłej atmosferze, przy suto zastawionych stołach 
i w dobrych humorach. Atmosfera sylwestrowego szaleństwa towarzy-
szyła wszystkim gościom podczas imprezy zorganizowanej przez Radę 
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kłaju, od początku imprezy, aż 
do ostatniego tańca. W gorących rytmach karnawałowych przebo-
jów zespołu Verva Band wszyscy bawili się wyśmienicie. Pięknie przy-
strojona sala, stoły udekorowane w kolorach złota i czerni dodawały 
magicznego charakteru tej uroczystości. Wykwintne menu przygoto-
wane przez jednego z Rodziców dopełniło całości. Dało się zauważyć 
Jego zamiłowanie do gotowania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
zorganizowana podczas balu loteria oraz „Bal Czekoladowy”. W kąci-
ku fotograficznym można było puścić wodze fantazji i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.

Przed północą obok Urzędu Gminy zgromadzili się uczestnicy 
balu oraz mieszkańcy, aby przy lampce szampana wspólnie powitać Nowy 
2020 Rok. Z chwilą, kiedy wybiła dwunasta, niebo rozświetlił pokaz fajer-
werków zorganizowany przez Wójta Gminy Kłaj.
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Karnawał w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Brzeziu

Po długiej przerwie świątecznej doczekaliśmy się karnawału i jak 
przystało na ten okres rozpoczęliśmy od przygotowania masek kar-
nawałowych. Każdy z uczestników wykonał samodzielnie maskę 
według własnego pomysłu. Wszystkie rekwizyty były pięknie wykonane 
i kolorowe. 

Zostały już wykorzystane podczas spotkania tanecznego, które odbyło się 
w naszym Ośrodku, a gościliśmy na nim przyjaciół z Domu dla niewido-
mych mężczyzn w Niepołomicach. Zabawa rozpoczęła się od przedstawie-
nia jakie zaprezentowali nam nasi przyjaciele z Niepołomic pod tytułem 
„Garderoba”. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem spektaklu, który wymagał 
nie tylko umiejętności aktorskich, ale też doskonałej pamięci. Po części ar-
tystycznej rozpoczęła się zabawa przy akompaniamencie muzyki na żywo. 

W styczniu odbyły się również zajęcia edukacyjne pod tytułem „Zdrowe 
żywienie w teorii i praktyce”. Przygotowaliśmy wspólnie zdrowe posił-
ki i rozwiązywaliśmy quizy oraz zagadki związane z tematem. Wyzwaniem 
okazało się dla każdego zjedzenie kawałka cytryny, która jak wiadomo jest 
źródłem witaminy C. 

Byliśmy również na spotkaniu poetyckim, które odbyło się na sali widowi-
skowej Urzędu Gminy Kłaj. Na spotkaniu swoje utwory prezentował Pan 
Kazimierz Musiał. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Radosław Brydniak. 
Wszyscy byli pod wrażeniem twórczości Pana Kazimierza dyskutując już 
na ten temat w Ośrodku.

Autor: M.B.
Fot: D.K.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Gościom, którzy zechcieli wspólnie 
z nami spędzić ten magiczny sylwestrowy wieczór.

Pragniemy podziękować Nauczycielom i Rodzicom, którzy zaangażowa-
li się w pomoc, za poświęcony czas i wysiłek. Widać, że zależy Wam na do-
bru naszej szkoły, na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. 

Dziękujemy również naszym Sponsorom, bo bez nich nie zrealizowaliby-
śmy tylu zamierzeń. Dzięki wsparciu, możliwym stało się zaoferowanie 
pełnego wrażeń i niezapomnianego dnia. Cieszymy się, że są wśród nas 
ludzie, którzy niosą bezinteresowną pomoc. 

Nasi Sponsorzy:

IOSSI manufaktura kosmetyków naturalnych – Kłaj
Delikatesy CENTRUM – Kłaj
F.H.U Uroda Salon kosmetyczno – fryzjerski – Kłaj
AUTO-HAJDUK – Brzezie
Zasada Trans Spedition – Targowisko
PARKANEX Sp. z o.o. – Targowisko
LINKART Maciej Laskowicz – Kłaj
Kwiaciarnia ALBORG – Targowisko
Bistro Frykas – Szarów
Pizzeria Mamma Mia – Targowisko
MAT FORTUNA – Targowisko
Market Point – Kłaj
Market LEWIATAN – Kłaj
Zakład fryzjerski AGNIESZKA KRAKOWSKA – Kłaj
Firma Usługowo-Handlowa MOTAK – Kłaj
Firma KOMWIT – Grodkowice
Żuczek Sklep spożywczo - przemysłowy CZUBAK 

Pozostając z wyrazami pamięci, dziękując za pomoc, życzliwość, zrozu-
mienie i ofiarność życzymy wielu sukcesów osobistych i zawodowych, 
realizacji wszystkich planów oraz wielu powodów do satysfakcji.

Do siego roku!!!

Rada Rodziców wraz z Współorganizatorami

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc przy organiza-
cji Balu Sylwestrowego, ogromną życzliwość i serce okazane szkole. 
Sukces organizacyjny nie byłby możliwy gdyby nie Państwa pomoc.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kłaju dziękuje:

Szefowi Kuchni Panu Jerzemu Trzosowi,
Państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Balikom,
Państwu Annie i Krzysztofowi Chojnackim,
Państwu Anecie i Ryszardowi Molędom,
Państwu Katarzynie i Marcinowi Palichom,
Pani Joannie Wojciechowskiej,
Pani Justynie Maliszczak,
Pani Dorocie Polanowskiej,
Pani Magdalenie Szczyligar,
Pani Katarzynie Słoninie,
Pani Anecie Drożdżak,
Pani Joannie Dutce,
Pani Joannie Tylce,
Pani Katarzynie Musiejowskiej,
Państwu Aleksandrze i Pawłowi Fortunom,
Panu Maciejowi Gomułce,
Panu Mateuszowi Tyczce,
Państwu Katarzynie i Maciejowi Laskowiczom,
Państwu Jolancie i Zygmuntowi Łyskom,
Pani Elżbiecie Szczudło,
Pani Annie Gołuszce,

Panu Zdzisławowi Świegodzie

Nauczycielom i pracownikom szkoły:

Pani Marzannie Włodek,
Pani Marcie Kowalskiej,
Pani Annie Margielewskiej,
Pani Justynie Wolskiej,
Panu Wojciechowi Wilkowi,
Panu Bartłomiejowi Kolarzowi,
Pani Annie Chojnackiej,
Pani Zofii Mirek,
Pani Teresie Michnie,
Pani Beacie Lupie,
Panu Ryszardowi Molędzie,
Panu Tadeuszowi Kowalskiemu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kłaju
Joanna Świegoda
Grzegorz Poręba
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XV Spotkanie Regionalnego 
Koła Historycznego „Zadora”

Grudniowe spotkanie Koła poświęcone było tematyce żydowskiej. 

Członkowie tej społeczności jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszka-

li również w naszej okolicy.

Najstarsi mieszkańcy gminy pamiętają jeszcze ich nazwiska. Dla młodszych 

to temat tyle ciekawy co mało poznany i intrygujący. Dlatego też postano-

wiliśmy tym razem zaprosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju Panią 

Iwonę Zawidzką, pracownika Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Boch-

ni, która przybliżyła zebranym tę tematykę. 

Więcej informacji na: www.biblioteka-klaj.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Spotkanie noworoczne w Szarowie
Noworoczne spotkania opłatkowe w Szarowie to już wieloletnia trady-
cja. 19 stycznia w udekorowanej odświętnie sali Domu Kultury w Szaro-
wie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli zaproszeni gości. 
W tym szczególnym dniu dla wszystkich Mieszkańców Szarowa obec-
ni byli m.in.: Starosta Powiatowy – Adam Kociołek, Wójt Gminy Kłaj 
– Zbigniew Strączek, Radna Powiatowa – Jadwiga Skoczek, Radni Szaro-
wa – Elżbieta Baja i Sylwester Skoczek oraz Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej – Marzena Czyż. 

Ciepłe pełne życzliwości życzenia na wstępie złożyli wszystkim zebranym 
Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski oraz Sołtysa – Elżbieta Jankowicz. Na stałe 
w punkt obchodów spotkania wpisało się łamanie opłatkiem i wręczenie 
anioła. W ramach uznania za dotychczasowe osiągnięcia i zaangażowanie 
w wiele inicjatyw na rzecz Mieszkańców Szarowa tegorocznego anio-
ła otrzymał Mateusz Dziedzic – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szarowie. 

Część artystyczną wieczoru rozpoczęto występem artystycznym pt. 
„Maleńka miłość”. Zdecydowanie nie brakowało wzruszeń podczas jasełek 
przygotowanych przez wychowawców oraz podopiecznych Placów-
ki Wsparcia Dziennego „Jaskółka”.

Powodem do uśmiechów było radosne kolędowanie w wykona-
niu uczniów Szkoły Podstawowej w Szarowie. Utalentowana młodzież 
wykonała kilka doskonale znanych i lubianych kolęd oraz pastorałek, które 
były zapowiedzią wspólnego biesiadowania wraz z zespołem „Calex Band”. 
W miłej atmosferze tak szybko mijał czas, że biesiadowanie przedłużyło się 
do późnych godzin nocnych. 

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia byli: Rada Sołecka Szarowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie, Ks Kanonik Adam Kozłowski, OSP 
Szarów oraz LKS „Zryw” Szarów.

Organizatorzy tego wydarzenia pragną serdecznie podziękować wszyst-
kim przybyłym za wspólne przeżywanie tego radosnego czasu.

Elżbieta Jankowicz

„Objawił się nam - Odkupiciel, 
Bóg - Człowiek…”

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, magicznym czasie miło-
ści i radości. Co roku w Targowisku jest ono połączone z obchoda-
mi Dnia Objawienia Pańskiego, czyli Świętem Trzech Króli. Wspólnie 
jest ono organizowane z Parafią w Łężkowicach, Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Targowisko oraz Radą Sołecką. Stanowi też okazję do przy-
pomnienia dziedzictwa kulturowego naszej wsi: podczas spotkania wy-
korzystane są teksty zebrane w książce “Lud nadrabski” Jana Świętka”.

W tym roku przedstawienie przygotowali uczniowie klas I – III pod kierun-
kiem wychowawców:  B. Biernat, K. Pilch i J. Całki. Aktorzy przypomnieli hi-
storię Narodzenia Pańskiego zebranym mieszkańcom Targowiska, którzy 
licznie przybyli  w asyście  Trzech Króli. Uczniowie zademonstrowali  swoje 
talenty recytatorskie, wokalne i instrumentalne. Oprócz tego dzieci z klasy 
I zaprezentowały się w skocznym tańcu góralskim, a dziewczynki z klasy 
II zatańczyły nastrojowy taniec aniołków. Kilkoro młodych talentów uświet-
niło występ grą kolęd na instrumentach muzycznych. Uroczystość odbyła się 
6 stycznia 2020 roku w WDK w Targowisku na tle pięknej dekoracji wykona-
nej przez Państwa Agnieszkę i Tomasza  Iżyków oraz Annę i Jana  Jankow-
skich. Oprawę fotograficzną zapewnili Państwo Kępkowie. Przedstawienie 
bardzo  podobało się i mali artyści dostali gromkie brawa. 

K. Pilch, P. Winzer

Kępka Photography
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Ferie z WDK w Łysokaniach

Dom Kultury w Łysokaniach tętnił życiem podczas tegorocznych ferii zimowych. Aktywność fizyczna bądź luźna rozrywka łączyły się z zajęciami edu-
kacyjnymi i praktycznymi, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Codziennie dzieci i młodzież mogły korzystać z bajkowych poranków, zajęć plastycznych, gier planszowych, klocków, puzzli i biblioteki kolorowych, cieka-
wych książek. Podczas spotkań wszyscy mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach muzycznych, takich jak karaoke oraz w licznych konkursach i turniejach 
sportowych z nagrodami. Nie brakowało też okazji do wspólnych rozmów przy herbatce, ciasteczku i oczywiście wspaniałej muzyce, która podrywa-
ła do tańca. Z wielkim zaangażowaniem uczestnicy realizowali warsztaty kulinarne i samodzielnie przygotowywały wyborne przysmaki poznając przy 
tym tajniki gotowania. Czas mijał w przyjaznej, miłej atmosferze, a otwarte drzwi Domu Kultury w Łysokaniach sprawiły, że zaglądnął tutaj Krakowski Teatr 
Kokon a wraz z nim przybyli Piraci poszukujący Złotego Miasta oraz inne bajkowe postacie. Spektakle pobudziły wyobraźnię wśród najmłodszych a świat 
przedstawiony w bajkach pokazał, że wyobraźnia to dar i ogromna siła, którą każdy z nas może w sobie odkryć. Dzięki kolorowym strojom, dekora-
cjom i klimatycznej muzyce liczna grupa dzieci odbyła kolorową podróż do dalekich krańców świata, a czynny udział widzów w spektaklach pozwolił 
na kształtowanie dobrego zakończenia historii. Mali widzowie bardzo żywiołowo reagowali na przygody bohaterów bajek, natomiast aktorzy, angażując 
dzieci do czynnego uczestnictwa w spektaklach sprawili, że spotkania te miały charakter interaktywny. Morały płynące z prezentowanych bajek niech 
będą inspiracją dla każdego z nas a opowieści o tolerancji, przyjaźni, miłości, zwycięskiej walki dobra nad złem niech zawsze mają swój pozytywny finał. 
Nic tak nie sprawia dzieciom radości jak możliwość przebywania w gronie przyjaciół, obecność i zabawa z rówieśnikami - nawet jeśli w trakcie zimowych 
ferii brakuje ośnieżonych górskich stoków, tras narciarskich czy saneczkowych slalomów. 

Za aktywny, czynny udział wszystkim zaangażowanym organizatorzy serdecznie dziękują i zapraszają na kolejne edycje. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Kłaj.

Jadwiga Solarz
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Rozstrzygnięcie konkursu „Ogrzejmy 
listopad bliskością” w Grodkowicach

Wraz z końcem listopada w naszej szkole zakończył się konkurs 
„Ogrzejmy listopad bliskością”, celem którego było pogłębienie więzi ro-
dzinnych, wspólne spędzenie długich, jesiennych wieczorów oraz do-
bra zabawa. W konkursie wzięło udział 7 rodzin: Julia Żelazny, Bartłomiej 
i Grzegorz Samek, Malwina Krysztof, Lena Porębska, Wiktoria Smoter, 
Bartłomiej Rajca, Kuba Jarosz. W efekcie powstały przepiękne prezen-
tacje w postaci zdjęć, które będą pamiątką kreatywnych, szalonych 
i wesołych pomysłów wspólnie spędzonego czasu.

Nagrody zostały wręczone na Gminnych Jasełkach w Kłaju. Organizatorzy 
konkursu starali się zapewnić takie atrakcje, by zdobyta nagroda pozwoli-
ła rodzinom w sposób miły i ciekawy spędzić wolny czas. 

Sponsorzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Restauracja „Skor-
pion” z Targowiska, History Land w Krakowie, Kręgielnia w Kłaju, Muzeum 
Iluzji w Krakowie, Rada Rodziców. Dziękujemy sponsorom za wsparcie 
oraz wspaniałe nagrody. 

Joanna Marzec, Katarzyna Mazur

Akcja charytatywna „Gwiazdka 
dla Prokocimia” w Grodkowicach

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do ak-
cji charytatywnej „Gwiazdka dla Prokocimia”. Jak zwykle społeczność 
uczniowska naszej szkoły wykazała się wrażliwością na potrzeby dru-
giego człowieka.

Zbiórka została zorganizowana z inicjatywy Wolontariuszek z Prokocimia. 
Odzew na akcję w naszej placówce był bardzo duży, zgromadziliśmy 
słodycze, maskotki, ozdoby choinkowe, gry, puzzle, zabawki, kartki świą-
teczne, które za pośrednictwem Wolontariuszy z Prokocimia trafiły do Dzie-
ci z Oddziału Onkologicznego w Krakowie - Prokocimiu. Nad akcją czuwały 
uczestniczki Szkolnego Klubu Wolontariusza - Amelia Durbas i Zuzanna Zię-
ba oraz „przedszkolna załoga Misiowego Wolontariatu”.

Dziękujemy Uczniom, Przedszkolakom, Rodzicom i wszystkim Nauczycie-
lom, którzy zaangażowali się w akcję. Zgromadzone upominki z pewnością 
wywołały wiele uśmiechów  na twarzach chorych i  cierpiących dzieci.

Katarzyna Mazur, Kinga Turecka

Szkoła w Brzeziu na niebiesko

Od 15 września Szkoła Podstawowa w Brzeziu należy do Klubu Szkół 
UNICEF. Chcemy pomagać dzieciom na całym świecie, szczególnie tym, 
których życie jest zagrożone głodem, kataklizmami czy łamaniem ich 
praw.

20 listopada - w 30 rocznicę uchwalenia KONWENCJI PRAW DZIECKA, 
włączyliśmy się do akcji „DLA KAŻDEGO DZIECKA DZIECIŃSTWO". Symbo-
licznym gestem był nasz niebieski strój. Uczniowie obejrzeli prezentację 
dotyczącą praw dziecka i podjęli dyskusję  związaną z tym tematem.

Teraz przed nami konkretne zadania, by pomóc 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Pierwsze 
kwoty już przekazaliśmy dla Nigru. Celem kolej-
nej (lutowej) akcji było tzw. „Prezent bez pudła" 
- próba zakupu szczepionek ratujących życie.

Agata Smoter

Dzień Babci i Dziadka

24 stycznia w sali widowiskowej Urzędu Gminy odby-
ła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygoto-
wana przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju. W trakcie 
uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy 
w różnych formach artystycznych.

Specjalnie na tę okazję nasze przedszkolaki przygotowały programy 
artystyczne. Dzieci z grup młodszych zaprezentowały montaż słowno - 
muzyczny, natomiast dzieci z grupy III i IV przygotowały tradycyjne Jasełka. 
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Na koniec uroczystości dzie-
ci obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Frekwencja, jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygo-
towany przez Radę Rodziców słodki poczęstunek.

Anna Wiśniewska
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Bożonarodzeniowe Jasełka 
Oddziału Przedszkolnego 
oraz klas I-III z Grodkowic

W niedzielne popołudnie, 15 grudnia, na sali widowiskowej Urzę-
du Gminy Kłaj zapanowała niezwykle podniosła atmosfera. Tego bo-
wiem dnia mali artyści z przedszkola i nieco starsi z klas I-III, jak co roku, 
przedstawiali Jasełka.

Była to wyjątkowa inscenizacja, która wprowadziła nas w magiczny czas 
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Stało się to za sprawą Rodziny 
Świętej, aniołków, gwiazdek, pasterzy, Trzech Króli, zwierzątek przybyłych 
do stajenki, a także wokalistów i muzyków z klas I-III oraz skrzypaczki Mar-
tynki K. z klasy V.

W imieniu Rady Rodziców składamy serdeczne podziękowania rodzicom 
zaangażowanym w przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych na kier-
masz, a także tym, którzy go wsparli. 

Karolina Golarz
Kinga Turecka
Bożena Kmiecik
Katarzyna Mazur
Justyna Trzaskalska

Babciu, Dziadku coś Wam dam 
Jedno serce, które mam!

Dnia 23 stycznia zebrani Goście zasiedli na przygotowanych miejscach 
i z dumą oglądali występy swoich wnucząt z przedszkola samorządo-
wego w Szarowie. Przedszkolaki recytowały wierszyki, śpiewały piosen-
ki i prezentowały swoje umiejętności taneczne, a to wszystko dla swoich 
najukochańszych Dziadków.

Były to wyjątkowe chwile pełne radości, wzruszeń i uśmiechu. Po występie 
wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku, a dzieci wręczyły specjalnie 
przygotowane prezenty.

Dziękujemy Pani Joannie za pudełeczka, do których dzieci włożyły dekoro-
wane przez siebie ciasteczka.

Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom za przybycie na uroczystość 
oraz wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w jej przygotowaniu.

Karolina Maślana

„Dzień dobry, dzień dobry, 
witaj pośród nas! Mikołaju, 
Mikołaju na prezenty czas!”

Dnia 6 grudnia przedszkolaki z Szarowa odwiedził miły Gość, rozdał 
prezenty, potańczył i każdego z osobna wyściskał. W tym dniu dzie-
ci z niecierpliwością i wielką radością oczekiwały przyjścia Św. Mikołaja, 
a za otrzymane prezenty podziękowały mu przygotowanymi piosenkami. 

Karolina Maślana

Dziękujemy Rodzicom…

W ogródku przedszkola w Targowisku pojawił się nowy drewniany plac 

zabaw. Piękny zestaw w wieżyczkami, domkami, werandą, zjeżdżalnią, 

ścianką wspinaczkową, ławeczkami i stoliczkami ufundowała Rada Ro-

dziców. Już wiosną będą się nim cieszyć nasze przedszkolaki i najmłod-

si uczniowie szkoły. W najbliższym czasie zamontowane zostaną także 

huśtawki - ważki.

Gorąco dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w zbiórkę 

funduszy na rzecz dzieci. Widzą teraz Państwo efekty kilkumiesięczne-

go wysiłku przy organizacji pikniku odblaskowego czy kiermaszu świątecz-

nego. Współpraca rodziców i nauczycieli przyniosła oczekiwany rezultat, 

który przełoży się na radość najmłodszych. 

Patrycja Winzer, Dyrektor Szkoły w Targowisku
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia w szkole w Grodkowicach obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. Uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariusza przy-
gotowali z tej okazji apel poświęcony pomaganiu innym oraz zaprezen-
towali na forum szkoły swoje działania z 4 ostatnich lat.

Wolontariusze działali  na terenie szkoły, biorąc udział w takich akcjach 
jak: czytanie przedszkolakom, pieczenie pierników świątecznych, organi-
zacja wróżb andrzejkowych dla młodszych kolegów i koleżanek, przygo-
towanie obchodów Dnia Życzliwości. Nie zabrakło też działań lokalnych: 
zbiórka upominków dla dzieci ze szpitala w Prokocimiu, zbiórka karmy 
dla schroniska, porządkowanie grobu żołnierskiego, wyjazd do schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie i wiele innych.

W dniu swojego święta Wolontariusze otrzymali słodki upominek 
oraz przywilej „szczęśliwego numerka".

Katarzyna Mazur

Kartka dla Powstańca - 
inna lekcja historii

Uczniowie klas szóstych SP w Kłaju uczestniczyli w ogólnopolskiej 
kampanii historycznej BohaterON – włącz historię. Celem kampa-
nii było upamiętnienie i uhonorowanie Uczestników powstania war-
szawskiego poprzez wysłanie Im kartek.

W pierwszym etapie projektu uczniowie zapoznali się z faktami historycz-
nymi dotyczącymi przyczyn wybuchu i przebiegu powstania warszawskie-
go, obejrzeli fragmenty filmów dotyczących tego wydarzenia. Na stronie 
projektu zapoznali się z biogramami Powstańców, do których pisali kartki. 
Uczniowie własnoręcznie zaprojektowali, a potem wykonali 50 patriotycz-
nych kartek i laurek z życzeniami dla Uczestników walk o stolicę 1944 r. 

„Podziwiam Państwa za tak to, że w tak młodym wieku walczyliście za Pol-
skę…”, „Dziękuję za to, że walczyliście do końca…”, „Dziękuję bardzo za walkę 
za Ojczyznę…”, „Podziwiam Państwa odwagę…”, „Dziękujemy wam za walkę 
w imieniu tych, którzy teraz mogą żyć w bezpiecznym i niezależnym kraju”.

Kartki zostały wysłane do Fundacji Sensoria, która zajmie się ich dystrybu-
cją wśród Powstańców.

Wychowawczynie klas szóstych: M. Wiercioch, M. Świętek, R. Gister

Dziękujemy za obdarowanie małych 
pacjentów onkologii

Szanowni Rodzice i Dzieciaki z Przedszkola Samorządowego w Kłaju, 
serdecznie dziękujemy za obdarowanie małych pacjentów onkolo-

gii w Szpitalu w Prokocimiu licznymi prezentami.

Państwa prezenty umilą pobyt dzieci w szpitalu i będą służyły podczas ich 
zmagań z chorobami.

Pobyt dziecka w szpitalu zawsze jest dla niego stresem ,a zabawa po-
maga go zmniejszyć. Dzieciom będzie łatwiej zapomnieć o lękach 

związanych z chorobą.

Wyrażamy wdzięczność za okazane serce i zrozumienie,

Magdalena Gądek

Jak działa „Szlachetna paczka”, 
spotkanie z Panem Konradem 

w Przedszkolu Samorządowym 
w Dąbrowie.

W piątek gościł u nas Tato Lilianki, Pan Konrad Kruczkowski. Człowiek 
bardzo zaangażowany w akcję „Szlachetna Paczka”. Opowiadał nam 
o kulisach całego przedsięwzięcia. O ilości osób zaangażowanych w nią 
(w krakowskim biurze działa ok 100 osób, w całej Polsce ok 14 000). 

O tym jak od 20 już lat Szlachetna Paczka pomaga przede wszystkim 
rodzinom wielodzietnym i osobom starszym. Pan Konrad dzielił się swoim 
doświadczeniem z pracy Wolontariusza. Najtrudniej, o dziwo nie jest 
znaleźć Darczyńcę, ale Osobę naprawdę potrzebującą. Ludzie, którzy są 
w trudnym, życiowym momencie czasami nie potrafią prosić o pomoc, mó-
wią, że wszystko mają. Ocenić rzeczywistą sytuację, starają się specjalnie 
przeszkolone Osoby, Wolontariusze. Ciche Anioły, które najpierw starają się 
dotrzeć do serc Ludzi potrzebujących, dając Im swój czas. Najważniejsza ce-
chą Wolontariusza jest solidność i dotrzymanie słowa. Dzieci doskonale 
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Przedszkolaki z Szarowa 
w fabryce ozdób

19 grudnia przedszkolaki z Szarowa wybrały się do fabryki ozdób 
„Szklana Gwiazda" w Brzesku, która produkuje niezwykłe i prze-
piękne ozdoby choinkowe.

Właściciel zakładu pokazał i opowiedział nam o etapach tworze-
nia i produkcji ozdób. Następnie każdy przedszkolak miał możli-
wość stworzenia swojej wyjątkowej bombki, którą zabrał ze sobą 
do domu.

Karolina Maślana 

Królowa śniegu w szarowskim 
przedszkolu

16 stycznia w przedszkolu w Szarowie gościliśmy akto-
rów Teatru z Nowego Sącza ze swoim przedstawieniem pt. 
„Królowa Śniegu”. Jest to jedna z najpiękniejszych baśni J.Ch. 
Andersena.

Zainteresowanie wśród przedszkolaków było duże, dzieci oglądały 
spektakl w ciszy i skupieniu. Była to dla nich także cenna lekcja, 
ukazująca jak ważna jest prawdziwa miłość i przyjaźń, gdyż te 
dwa uczucia mogą pokonać zło.

Karolina Maślana

Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka 2019 w Grodkowicach

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają 
funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mają również dzieci, 
młodzież czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Ważne jest 
aby każde dziecko znało własne prawa, które pozwolą mu godnie i z sza-
cunkiem żyć.

20 listopada 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Praw Dziecka. 
W tym dniu wszyscy uczniowie wzięli udział w apelu przygotowanym 
przez klasę VI. Uczniowie przypomnieli najważniejsze informacje dotyczą-
ce Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Joanna Marzec

rozumiały konieczność niesienia drugim pomocy, zwłaszcza najbliższym. 
Szymonek pięknie powiedział, że dla Babć i Dziadziów najważniejsze są 
Dzieci, właśnie Wnukowie i wspólnie spędzony czas. A Lilianka zauważyła, 
że warto pomagać choćby po to, że wtedy pokonujemy swoje lęki; wiem, że 
gdy ja będę w potrzebie, będę mogła liczyć na czyjąś pomoc.  Bardzo chce-
my, aby przesłanie Pana Konrada i wszystkich Wolontariuszy „Szlachetnej 
Paczki”, o tym że: „pomaganie powinno być odruchem bezwarunkowym, 
takim jak oddychanie”, zostanie zapamiętane głęboko w sercach nas 
wszystkich.  Bardzo dziękujemy naszemu Gościowi za poświęcony nam 
czas i ciekawe opowieści.

Renata Kalisz 
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XXVIII finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy już za nami

W niedzielę, 12 stycznia 2020 roku,  wolontariusze 28. Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszli na ulice nie tylko pol-

skich miast, ale Orkiestra zagrała także w kilkudziesięciu krajach 

na świecie. 

W tym roku Finał grał „Dla zapewnienia najwyższych standar-

dów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie 

zabiegowej".

Zgodnie z wieloletnią tradycją, bo to już 27 raz, szkoła w Kłaju za-

łożyła Sztab nr 807, liczący 34 wolontariuszy – uczniów ze szkoły 

w Kłaju, Targowisku i Grodkowicach.

Wolontariusze kwestowali na terenie gminy Kłaj i Krakowa.

Każdego roku nasi wolontariusze zbierają coraz więcej datków, ale 

podczas tego Finału pobiliśmy rekord - zebraliśmy 32 tysiące 39 

złotych i 62 grosze.

Taka kwota została wpłacona na konto Fundacji już 13 stycznia.

Wolontariusze z Kłaja zebrali 15691,73 zł, z Targowiska - 8767,56 zł, 

a z Grodkowic 7580,33 zł.

Puszki wolontariuszy pękały w szwach, gdyż zebrane przez nich 

kwoty były imponujące.

Oliwia Lisowska zebrała – 2320,90 zł

Daria Hytroś – 1872 zł

Dominika Tacik  – 1743,71 zł

Zofia Cyga – 1604,86 zł

Joanna Heczko – 1555,59 zł

Klaudia Bazela 1542,86 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 

wrzucili choćby najmniejszy datek do naszych puszek.

Składam również podziękowania pani Barbarze Rybak i Elżbiecie 

Gorzuli za pomoc w koordynowaniu działań w w/w szkołach.

Szef sztabu 807 - Renata Olszowska i Wolontariusze
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Szóstoklasiści z Kłaja w Zawoi

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Kłaju w dniach 6-10 stycznia przebywali w Ośrodku Wypoczynkowym „Zawojka” 
w Zawoi. Tam czekały na nich liczne atrakcje: udział w pochodzie Trzech Króli, malowanie na szkle w technice konturowej, kreatywne 
warsztaty patchworkowe, spotkanie z rzeźbiarzem z Beskidzkiego Centrum Zabawki Ludowej w Stryszawie, noc filmożerców, pre-
zentacja przez górali zawojskich legend i gawęd związanych z okolicami Babiej Góry. Oprócz tego zwiedziliśmy Ośrodek Edukacyjny 
Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie zobaczyliśmy interaktywną wystawę „Fauna i flora babiogórska”,  oglądaliśmy chaty 
góralskie w Skansenie Budownictwa Babiogórskiego im. J. Żaka oraz w Parku Czarnego Daniela. Próbowaliśmy swych sił fizycznych 
i intelektualnych w grze terenowej.

Grupa 34 uczniów przez 3 dni pod czujnym okiem instruktorów uczyła się jeździć na nartach lub szlifowała wcześniej nabyte umiejętności. 
Pozostałe 15 osób wykonywało papierowe serduszka dla hospicjum, spacerowało, zjeżdżało na jabłuszkach, lepiło bałwany. 

Poza tym byliśmy rozpieszczani przez panie z kuchni, które  serwowały obfite i urozmaicone posiłki z deserami, pizzą, goframi, racu-
chami i drożdżówkami. Każdy mógł wybrać to, co lubi. Przyjechaliśmy uśmiechnięci, wypoczęci, z nowymi umiejętnościami, znajomo-
ściami i licznymi pamiątkami. Celem wyjazdu była integracja grupy, poznanie nowych miejsc i nabycie nowych umiejętności  takich jak 
współpraca w grupie czy jazda na nartach.

 Opiekunowie: R. Gister, M. Świętek, M.Wiercioch,  W. Wilk


