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Spokojnych, prawdziwie rodzinnych,
magicznych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych uśmiechu, ciepła i wdzięczności,
za to co mamy i czego doświadczamy.
Wiary w to, co przed nami, co czeka na nas,
odwagi, by wyrażać siebie każdego dnia,
w każdej minucie.
Niech nadchodzące święta będą czasem,
który rozpromieni, napełni optymizmem
i pozwoli odetchnąć od zgiełku codzienności,
dzieląc swe serca, dzieląc swe chwile
między bliskich i przyjaciół
życzą
Sylwester Skoczek
Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Wywiad z Wójtem Gminy Kłaj
96. Rocznica Święta Niepodległości RP
Jubileusz Złotych Godów
Wyremontowana Remiza OSP Kłaj
1500 metrów kanalizacji
Złote medale naszych karateków w Szwajcarii
Medal „Polonia Minor” dla Koła Łowieckiego „LAS” z Kłaja
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JUBILUE SZ ZŁOT YCH G O D Ó W

RAZEM

PÓŁ

PRZEZ

WIEKU…

W tym roku, mija 50 lat odkąd 15 par z gminy Kłaj złączyło swoje losy na dobre i na złe, powierzając sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i przyjaźń.
Anna Wiśniewska
Oliwia Bieda
7 listopada, w sali widowiskowej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość
poświęcona uczczeniu pół wieku wspólnego życia par małżeńskich
z terenu gminy. Dostojni Jubilaci w imieniu Prezydenta RP zostali udekorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przez Wójta
Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka. Gospodarz gminy odczytał również
list skierowany do Jubilatów od Prezydenta Polski.
W tych szczególnych obchodach, prócz samych Jubilatów udział wzięli ich bliscy, Marszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu – Adam Kociołek oraz proboszcz
parafii w Kłaju – Ksiądz Kanonik Kazimierz Budek.
„Ten wyjątkowy moment skłania nas wszystkich do refleksji nad siłą
miłości, a Państwa zapewne do wspomnień wspólnie spędzonych lat,
wspólnych trosk i radości. Trzeba nam dzisiaj uczyć się od Was tego
bycia dla siebie i rozwiązywania wszelkich spraw życia codziennego
we wspólnocie miłości. Serdeczne gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności, radości oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Jubileuszu Brylantowych Godów” – winszował gospodarz gminy. Życzenia zwieńczono
wspólnym, głośnym „sto lat” oraz toastem wzniesionym symboliczną
lampką szamana.
Z gorącymi życzeniami przybyły również przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego w Kłaju. W części artystycznej przygotowanej przez
nauczycielki Annę Wiśniewską oraz Barbarę Możdżeń przedszkolaki
zaprezentowały przedstawienie „Zabawy z Panią Jesienią”. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia Jubilatom. Mali artyści za wspaniały występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W tym roku, Jubileusz Złotych Godów obchodzili:
Janina i Józef Bogusz, Edwarda i Tadeusz Dunaj, Janina i Władysław
Gądek, Natalia i Stanisław Góra, Krystyna i Stanisław Hudyga, Janina i Ryszard Jakubczyk, Krystyna i Adam Król, Teresa i Zenon Kukiełka, Pelagia i Józef Łyszkowicz, Stanisława i Adam Palich, Stanisława
i Michał Pilch, Stanisława i Jan Polak, Władysława i Julian Rajca, Halina
i Mieczysław Sobas, Halina i Zdzisław Tokarz.
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WY W I A D
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WYBORACH
16 listopada, w demokratyczny sposób podjęliśmy decyzję, że
przez kolejne cztery lata funkcję wójta będzie pełnił jej dotychczasowy gospodarz – Zbigniew Strączek. Start kolejnej, drugiej
już kadencji to doskonała okazja do zadania trzech podstawowych pytań włodarzowi naszej gminy.

Panie wójcie, przed Panem kolejne cztery lata, kiedy będzie Pan pełnił niełatwą funkcję gospodarza gminy. Jakie
inwestycje planuje Pan realizować w najbliższej przyszłości?
- Planów i pomysłów jest wiele, ale w pierwszym rzędzie do
końca pragnę doprowadzić będące w trakcie realizacji inwestycje tj. rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kłaju, dalsza modernizacja Domów Kultury i „Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego”. Kontynuować należy rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz
remonty i rozbudowy strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych.
W kolejce do realizacji jest także duży, międzygminny projekt
„Rekracyjno – turystyczna dolina Rady”. Otworzy to drzwi do
zwiększenia ruchu turystycznego, stworzenia atrakcyjnej oferty rekreacji czy zmniejszenia bezrobocia. Priorytetem jest również przejęcie i remont budynku stacji kolejowej wraz z parkingiem. W planach do wykonania jest również opracowanie
koncepcji programowej budowy pierwszego etapu zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w województwie małopolskim
i wiele, wiele innych działań, których wykonanie będzie zależało od pozyskanych środków. Wszystkie inwestycje realizowane
będą systematycznie w każdej z miejscowości, a na ich wykonanie będziemy sięgać po środki Unijne.
Co stawia Pan za priorytet?
- Dla mnie zadaniem priorytetowym jest poprawa bezpieczeństwa w naszej gminie. Doskonale pamiętam sytuacje sprzed
4 lat kiedy to mieszkańcy walczyli z żywiołem. Dokładam
wszelkich starań do tego aby zdarzeń takich uniknąć, a już na
pewno aby w konsekwencji ulewnych deszczy straty nie były
tak wielkie jak w tamtym czasie. Już wkrótce Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Krakowie rozpocznie prace mające na
celu modernizację koryta potoku Tusznica. Wykonanie żłobu
betonowego, naniesienie płyt betonowych czy budowa zbiornika wodnego będzie kosztować blisko 24 miliony złotych. Poprawa bezpieczeństwa to również dalsza budowa chodników,
polepszenie infrastruktury drogowej i rozbudowa oświetlenia
ulicznego. Konieczne jest wyposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych w niezbędny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzi.
Czy chciałby Pan coś przekazać Mieszkańcom Gminy?
- Przede wszystkim chcę powiedzieć „dziękuję”. W imieniu
własnym oraz całego mojego komitetu wyborczego pragnę
serdecznie podziękować za udział w wyborach oraz poparcie
mojej kandydatury na Wójta Gminy Kłaj. To dzięki Państwu zostałem gospodarzem gminy na kolejne cztery lata. W dalszym
ciągu deklaruję rzetelnie i konsekwentnie pracować na rzecz
rozwoju Naszej Gminy. Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie podczas kampanii wyborczej
oraz okazywali wyrazy sympatii po ogłoszeniu wyników wyborów. Słowa podziękowania należą się również wszystkim
tym, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, za
ich zaangażowanie i wspieranie wszystkich podejmowanych
przeze mnie inicjatyw. Tylko dzięki Państwa pomocy nasza
Mała Ojczyzna tętni życiem, intensywnie się rozwija, a przede
wszystkim wyróżnia się na tle innych.
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi,
Oliwia Bieda
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I N FO RMAC JE
Pierwsza Sesja Rady Gminy
1 grudnia odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy,
która miała charakter uroczysty.
Oliwia Bieda
Zarówno radni jak i wójt – Zbigniew Strączek złożyli przysięgę oraz
deklarację działania na rzecz mieszkańców i gminy. Podczas pierwszej Sesji Rady Gminy, wybrane zostało prezydium. Jednogłośnie na
Przewodniczącego wybrano Pana Sylwestra Skoczka. Za stołem prezydialnym zasiedli również: Pani Elżbieta Baja oraz Pan Andrzej Kuczko,
którzy przez najbliższe cztery lata będą pełnili funkcję Wiceprzewodniczących.
Na koniec sesji, wójt gminy zaznaczył, że ma nadzieję na owocną
współpracę, a pracy przed nim i radnymi jest bardzo wiele.
Skład nowej Rady Gminy:
Brzezie: Andrzej Kuczko
Dąbrowa: Roman Marosz
Gruszki: Marcin Kowalczyk
Łężkowice-Grodkowice: Wojciech Wilk
Kłaj: Ewa Puścizna, Jan Płachno, Stanisław Paluszak, Jerzy Czubak,
Krzysztof Balik
Łysokanie: Włodzimierz Maciejasz
Szarów: Sylwester Skoczek, Elżbieta Baja
Targowisko: Dariusz Łyszkowicz, Renata Gądek, Agata Skiba

ków jego twórczości, autor odparł, że pisarzem postanowił zostać
w wieku 11 lat. Wyliczył sobie wtedy, że jeśli wyda książkę w nakładzie 250 tys. egzemplarzy po 20 złotych za sztukę, to zarobi krocie
i będzie bogaty. Były to pierwsze motywy zostania literatem. Pierwsze pieniądze zarobił jednak sporo lat później za kontynuację powieści Z. Nienackiego o Panu Samochodziku (19 książek), wydanych pod
pseudonimem Tomasz Olszakowski.
Na pytanie skąd czerpie pomysły do kolejnych powieści, odparł, że
„z notesu”. Notes bowiem zrobił pan Andrzej osobiście (w ramach
swoich zainteresowań kaletnictwem). Zapisuje w nim wszystkie swoje pomysły i inspiracje – nawet te najbardziej dziwne i niepoważne,
które potem przemyśliwuje i udoskonala. Przyznał też, że wielką
przyjemność sprawia mu picie herbaty z samowaru.
Pan Andrzej Pilipiuk to tytan pracy. Codziennie stara się napisać przynajmniej kilka stron. Najbardziej związany jest z cyklem „Oko jelenia”,
który uważa za swoje najlepsze osiągnięcie literackie. „Czytelnicy
jednak najchętniej kupują Wędrowycza. Nie wiem dlaczego” – dodał
autor.
Na koniec zdradził, że zamierza napisać piątą część cyklu o wampirach – z pominięciem części trzeciej i czwartej - „jak w Gwiezdnych
Wojnach”. Do części środkowych wróci może kiedyś. Jest również
w trakcie prac nad siódmą częścią cyklu „Oko jelenia”.
Spotkanie, które trwało prawie dwie godziny, zakończyło się podpisywaniem przez pana Andrzeja książek przyniesionych przez czytelników.

Podziękowanie
dla Mieszkańców Gminy
Szanowni Państwo,

pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy w tegorocznych wyborach samorządowych
obdarzyli nas zaufaniem popierając nasze kandydatury
w wyborach do Rady Gminy.

Inspiracje
Andrzeja Pilipiuka
8 grudnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju odbyło
się wspaniałe spotkanie z cieszącym się ogromną popularnością
autorem książek literatury fantastycznej Andrzejem Pilipiukiem.
Okazało się, że to niezwykle ciepły, ujmujący człowiek a do tego
jeszcze gawędziarz, obdarzony niesamowitym poczuciem humoru. Z dystansem do siebie i swojej twórczości.
Kamila Polak
Na spotkanie z panem Andrzejem przybyli jego najwierniejsi czytelnicy, którzy mieli wiele pytań. Na pierwsze z nich, dotyczące począt-
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Chcielibyśmy zapewnić, że jako radni Gminy Kłaj
zrobimy wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania,
a swoje obowiązki będziemy wykonywać sumiennie
w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro
Mieszkańców naszej Gminy.
Z poważaniem,
Elżbieta Baja, Renata Gądek, Agata Skiba,
Ewa Puścizna, Sylwester Skoczek,
Andrzej Kuczko, Roman Marosz,
Marcin Kowalczyk, Wojciech Wilk,
Jan Płachno, Stanisław Paluszak,
Jerzy Czubak, Krzysztof Balik,
Włodzimierz Maciejasz,
Dariusz Łyszkowicz.
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Społeczeństwo obywatelskie w budowie

Plan I N WE ST YC J E
Gdzie zrealizowana zostanie inwestycja?
zagospodarowania
- Lampy będą montowane w sześciu miejscowościach naszej gminy: Kłaju, Targowiprzestrzennego
sku, Szarowie, Dąbrowie, Brzeziu i Grusz-
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Społeczeństwo w budowie
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prace w zakresie nadbudogospodarowania
przestrzennego
gminy
wy budynku Ośrodka Zdrowia. Dotychczas nadbui innymi przepisami odrębnymi, jak również
dowano lukarny, wykonano więźbę dachową oraz
ze
względu na to, że niektóre tereny należąpozostałe prace towarzyszące. Do końca bieżącego
ce
dowykonany
klasy gruntów
odmontaż
I do IIIokien
nie uzyskały
roku
zostanie
oraz pokryzgodny
rolnej
od Ministra Rolnictwa
Roz-zajcie dachowe
blachodachówką.
Realizacją iprac
Uprzejmie informuję, iż dokumentacja projektowo
woju
mujeWsi.
się firma budowlana wyłoniona w przetargu

1500 metrów
kanalizacji

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko”.
Według harmonogramu prac zadanie zostanie zakończone w połowie kwietnia następnego roku.
Już teraz wykonano 1/3 długości planowanej
sieci kanalizacyjnej. Niebawem rozpocznie się realizacja najtrudniejszego pod względem technicznym odcinka, z uwagi na głębokie wykopy. Prace
będą trwały w pasie drogi gminnej w okolicy istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej
przy firmie „TTPlast”.
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli mieszDąbrowa
kańcom Targowiska na znaczne obniżenie kosztów
związanych
z odbiorem i wywozem fekaliów oraz
4
niewątpliwie przyniesie wymierne korzyści dla
środowiska naturalnego. Ponadto po zakończeniu
realizacji inwestycji mieszkańcy Targowiska będą
mogli jeździć po nowej nawierzchni na ul. Szkolnej.

Informacja w sprawie
budowy chodnika
Szarów-Dąbrowa

- kosztorysowa dla zadania pn.: Budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 2010 K Staniątki-Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2008 K Dąbrowa -Grodkowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K
Centralna (Etap I) pozostaje nadal w trakcie opracowania.
Paulina Sewiłło-Madej
Inspektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
Na początku miesiąca sierpnia Wojewoda Małopolski przekazał ostatnią decyzję, na mocy której część
działek wzdłuż drogi powiatowej nr 2010 K została
uregulowana
na podstawie art. 73 ustawy z roku 1998
Kłaj
wprowadzającej reformę administracji publicznej.
Brak uregulowania z art. 73 uniemożliwiał pozyskanie
ostatecznej mapy do celów projektowych stanowiącej
podstawę opracowania projektu.
Obecnie mapa posiada już klauzulę. Wykonawca mógł

Nadbudowa Ośrodka
Zdrowia w toku

nieograniczonym Piotr Kościółek z Dąbrowy.

Wójt Gminy Kłaj planuje jak najszybsze zakończenie procedowania zmian planów
i przystąpienie do kolejnych etapów polityki
przestrzennej gminy tzn. przystąpienia do
opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a w następnej kolejności
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby sukcesywnie
zaspokajać potrzeby mieszkańców na tereny budowlane.

Oliwia Bieda
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PO DZIĘ KOWANIA
Podziękowanie

Podziękowanie

Szanowni wyborcy,
Komitet Wyborczy Wyborców
Zbigniewa Strączka
składa
serdeczne podziękowania
za liczne głosy
oddane w wyborach
samorządowych
w dniu 16 listopada.
Okazane zaufanie
to dowód na skuteczność
dotychczasowej pracy naszej
oraz wójta
– Zbigniewa Strączka.
Dołożymy wszelkich starań
aby nie zawieść Państwa
zaufania w trakcie kadencji,
która właśnie się rozpoczyna.
Zapewniamy, że przez
najbliższe cztery lata będziemy
służyć Państwu swoją pracą,
wiedzą i doświadczeniem.
Lidia Fortuna
Pełnomocnik
KWW Zbigniewa Strączka

Podziękowanie
Drodzy mieszkańcy gmin Kłaj,
Wynik, który uzyskałem dzięki Waszym głosom
pozwoli mi na dalszą pracę dla naszej społeczności powiatowej przez kolejną piątą już kadencję w Radzie Powiatu Wielickiego. Jestem
jedynym radnym, który będzie piastował mandat radnego powiatowego nieprzerwanie od
początku istnienia powiatu wielickiego, czyli
przez 20 lat.
Dzięki Państwa głosom będę mógł w przyszłym
roku obchodzić jubileusz 25-lecia nieprzerwanej pracy w samorządzie od czasu jego powstania w 1990 roku. Nasz wspólny sukces jest
tym większy, że nie stoi za mn¹ żadna partia
polityczna, a jedynie mój dorobek, osiągnięcia
i pełna oddania praca na rzecz naszego powiatu
i jego mieszkańców. Bedę dążył do porozumienia ponad podziałami i wykorzystania energii
radnych do pracy dla dobra powiatu.

Dzięki przyjaznej dłoni
ludzi dobrej woli
możliwa jest realizacja
naszych celów i zamierzeń,
dlatego pragniemy
gorąco i serdecznie podziękować
za piękne odnowienie i udekorowanie
pracowni lekcyjnej,
za życzliwość i ofiarowaną pomoc.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Targowisku,
wychowawczyni klasy IV
oraz uczniowie

Chciałbym również podziękować mojej rodzinie i wszystkim tym osobom, które wspierały
mnie podczas kampanii wyborczej. Bez ich
pracy i wsparcia osiągnięcie takiego wyniku nie
było by możliwe.

Dyrekcja
Pracownicy
Przedszkolaki

Dziękuje również wszystkim pozostałym wyborcom, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach samorządowych.

Przedszkola Samorządowego
w Dąbrowie
składają serdeczne podziękowania
Radnemu Gruszki-Dąbrowa
Panu Marcinowi Kowalczykowi
za piękny prezent mikołajkowy.

Serdecznie dziękuje.
Adam Kociołek
www.akociolek.pl

„Dobry człowiek jest jak małe światełko.
Wędruje poprzez mroki naszego świata
i na swojej drodze zapala zgaszone
gwiazdy”.
Phil Bosmans
Serdeczne podziękowania
dla kierownictwa SP Handlowo-Usługowej
w Kłaju DELKATESY CENTRUM
za przekazanie produktów spożywczych
wykorzystanych do wypieku
świątecznych ciasteczek dla dzieci.
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
w ZSO w Kłaju
Marzanna Włodek
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dla
Państwa Moniki i Grzegorza Sewerynów
Państwa Anny i Tomasza Fortunów
Państwa Anety i Mariusza Nowaków
Pani Katarzyny Maćkowskiej
Pana Pawła Sowy,
Pana Adam Świętka

Jadwiga Kluz
Dyrektor Przedszkola

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania
dla Pani Lucyny Buczek
za licznie podejmowane inicjatywy oraz
wkład pracy na rzecz Dąbrowy.
W imieniu swoim oraz mieszkańców
sołectwa,
Radny Roman Marosz
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Zakończono
realizację projektu
„Już pływam”
Rok 2014 był kolejnym okresem udziału
w projekcie„Już pływam”realizowanego
w ramach zadania: Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz
współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt dotyczył zorganizowania nauki pływania dla
uczniów szkół podstawowych, ze szczególnym naciskiem na dzieci młodsze
z klas I-III.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Tym razem w naszej gminie z nauki
pływania skorzystało 109 uczniów
nieposiadających
jeszcze
umiejętności pływackich ze szkół podstawowych w Brzeziu, w Grodkowicach,
w Szarowie i w Targowisku, czyli tych,
które nie uczestniczyły w projekcie
w roku poprzednim. Zajęcia dla dzieci,
w wymiarze 15 godzin dla każdej grupy,
organizowane były na krytej pływalni
w Proszówkach. Uczestnicy nauki pływania, podzieleni na 12-13 osobowe grupy,
mieli możliwość korzystania z nauki pływania pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy na każdych zajęciach
nie tylko przekazywali tajniki tej trudnej
sztuki, ale także zapoznawali z zasadami bezpiecznego zachowania w wodzie
oraz postępowaniem w sytuacjach trudnych, np. przy zachłyśnięciu się wodą,
zderzeniu z innym uczestnikiem, uderzeniu głową w ścianę basenu - wszystko po
to, aby dzieciaki nauczyły się dostrzegać
i zapobiegać zagrożeniom podczas przebywania w wodzie.
Ale nauka pływania to nie jedyny wymierny efekt projektu. Poza nabyciem
podstawowych umiejętności pływackich
i przyswojeniem zasad bezpiecznego
korzystania z kąpielisk osiągnięte zostały

także inne cele przyświecające udziałowi w projekcie, m.in. poprawa kondycji
i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci, profilaktyka zdrowotna,
w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa, upowszechnianie aktywności fizycznej i rekreacji, czy tez
integracja grup uczniowskich.
Koszt realizacji projektu to 21 500 zł.
Środki pochodzące z budżetu województwa pokryły koszty kwalifikowane,
czyli zakup biletów na basen, wynagrodzenie instruktorów i częściowo koszty
promocji/wizualizacji. Dzięki finansowemu udziałowi rodziców możliwe było
zorganizowanie dowozu, wykupienie
dodatkowego ubezpieczenia i drukowanie materiałów reklamowych, do czego
zobowiązywała nas umowa.
Rozliczenie finansowe projektu na: www.
klaj.pl

Medal „Polonia
Minor” dla Koła
Łowieckiego „Las”
z Kłaja
8 listopada, przy okazji corocznych
obchodów ku czci patrona myśliwych
św. Huberta, miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie dla Stowarzyszenia „Las
Małopolska” działającym przy Kole
Łowieckim „Las” w Kłaju.
Władysław Migdał
Oto bowiem Stowarzyszenie, które działa w wielu płaszczyznach życia społecznego na rzecz promocji ekologii, ochrony środowiska i małopolskiej przyrody,
zostało odznaczone przez Samorząd
Województwa Małopolskiego medalem
„POLONIA MINOR”. Uroczystego wręczenia na ręce Ryszarda Bartosia pre-

zesa Stowarzyszenia, a zarazem i Koła,
dokonał wicemarszałek województwa
Wojciech Kozak. Wyraził On wdzięczność
członkom oraz sympatykom Stowarzyszenia za poświęcony prywatny czas
i trud w działalność społeczną. Medal
ten Samorząd Województwa nadał
„w podziękowaniu za dbałość o środowisko, kultywowanie bogatych tradycji oraz pracę na rzecz Małopolski i jej
mieszkańców”
Głównym celem działania Stowarzyszenia jest edukacja przyrodnicza dzieci
podczas której członkowie odbywają z
dziećmi lekcje jak również zachęcają do
aktywnego wypoczynku poprzez organizację np. corocznego „Żołędziobrania”
czy też zajęć terenowych dla dzieci.

Niesiemy pomoc
ludziom
w potrzebie
Mija piąty rok działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Kłaju. Naszym
celem jest przede wszystkim niesienie pomocy ludziom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej oraz
szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych.
Małgorzata Szewczyk
Jedną z form naszej pomocy jest wydawanie artykułów spożywczych, przekazywanych przez Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. W tym roku wydaliśmy
mniej żywności niż w latach ubiegłych.
Powodem tego było zakończenie unijnej
pomocy w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD).
Otrzymaliśmy pięć dostaw, głównie były
to warzywa i owoce.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
angażują się w naszą działalność serdecznie dziękujemy.
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IV Mini Playback Show

Przekazany druhom…

23 października na Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbyła się już czwarta
edycja konkursu „Mini Playback Show”.

Rozbudowany, nowoczesny, na miarę XXI
wieku budynek remizy OSP w Kłaju został
oficjalnie otwarty. Uroczystość otwarcia
budynku remizy po remoncie odbyła się
9 listopada.

Ewelina Makowiecka-Sieńko
Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wielickiego, bocheńskiego oraz miasta Kraków została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia oraz dofinansowana ze środków Powiatu Wielickiego.
Uczestnicy konkursu przedstawili swoje umiejętności w dziedzinie improwizacji solowej
i grupowej prezentując hity muzyczne z różnych epok muzycznych. W kategorii soliści
zaprezentowane zostały przez podopiecznych z: ŚDS z Brzezia „Bierz co chcesz” (Shazza), ŚDS z Tomaszkowic – „Salvame” (RBD), ŚDS z Muchówki - „Puszek Okruszek” (Natalia
Kukulska) WTZ z Krakowa - „Billie Jeam” (Michael Jackson), ŚDS z Zagórzan - „Cykady na
Cykladach” (Manam), WTZ Z Łapanowa - „Pójdę boso” (Zakopower).

Dodatkowo w kategorii zespołów zaprezentowano utwory: „Samer night” - WTZ Z Krakowa (Oliwii Newton John i John Travolta), „O Hela” ŚDS Zagórzany (Zespołu Piersi), „Kawałek do tańca” - WTZ Łapanów (Poparzeni Kawą Trzy, „Mydełko Fa” ŚDS Brzezie (Marlena
Drozdowska i Marek Kondrad), „Maminsynek” ŚDS z Tomaszkowic (zespołu Etna), „Słodkiego miłego życia” WTZ z Muchówki (Kombi).
Jury (przedstawiciele władz Powiatu Wielickiego i Gminy Kłaj), przy ocenianiu brało pod
uwagę: jak najlepsze odwzorowanie wykonawcy/wokalisty), ogólny wyraz, oryginalność
charakteryzacji, sposób poruszania się na scenie, jak najlepsze naśladowanie prezentowanej postaci (zespołu).
Najwyżej oceniono w kategorii solowej przedstawiciela Warsztatów Terapii Zajęciowej
z ul. Za Torem z Krakowa- szczególne uznanie zyskał przede wszystkim za wierne odwzorowanie trudnego ruchu scenicznego Michaela Jacksona.
Pierwsza nagroda w kategorii zespołowej powędrowała do przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu. Wykonana przez uczestników piosenka „Mydełko
Fa” zachwyciła nie tylko jury ale także licznie zgromadzoną jak co roku publiczność.
Z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy... Co przyniesie nam przyszły rok?!
Przekonamy się podczas kolejnej, już V edycji.
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Oliwia Bieda
Do „świętowania” były dwie okazje. Pierwsza
z nich to zakończenie inwestycji pn. „Budowa
budynku usługowego remizy OSP w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wraz z infrastrukturą oraz termomodernizacją budynku
OSP”. Przy budynku remizy powstał garaż
o powierzchni 181,70 m2. Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i GospodarkiWodnej w Krakowie, zWojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu Małopolskie Remizy oraz z budżetu gminy. Jednostka wzbogaciła się również
o nowy sprzęt. Dzięki środkom własnym,
które strażacy gromadzili latami zakupiono
nowe auto pożarnicze z 30 metrową drabiną.
Ten nowoczesny sprzęt zwiększy gotowość
bojową jednostki.

Uroczystość otworzył Komendant Gminny
ZOSP RP – Dariusz Pilch. Na tak ważne dla
kłajowskich druhów wydarzenie przybyło
wielu szczególnych gości m.in. Marszałek
Województwa Małopolskiego - Wojciech
Kozak, Poseł na Sejm RP – Elżbieta Achinger,
Komendant Powiatowej PSP – Aleksander
Starowicz, Przewodniczący Rady Powiatu –
Adam Kociołek, Ksiądz Kanonik – Kazimierz
Budek, Ksiądz Wikary – Mirosław Gurdek,
Wójt – Zbigniew Strączek, Radni, Sołtysi oraz
delegacje druhów z jednostek OSP z terenu
całej gminy.
Głównym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie przez Księdza Kanonika budynku
i nowo zakupionego pojazdu pożarniczego.
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Zrobione
wspólnie cz. 3

Bal karnawałowy

Oliwia Bieda
Mikołaje, gwiazdki, bałwanki, dzwoneczki,
choinki... takie oto ozdoby, mogliśmy podziwiać na zorganizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kłaju trzecich warsztatach świątecznych. Jak co tydzień w piątek
nie brakowało rąk do tworzenia ozdób. Dzieci
wraz ze swoimi rodzicami w miłej atmosferze
tworzyły przeróżne, wielobarwne ozdoby,
które później powiedzą na swoich świątecznych drzewkach w domach.
Zadanie finansowane z budżetu Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.

Zarząd UTW zaprasza
na bal karnawałowy
w dniu 31.01.2015 roku
na sali widowiskowej
Urzędu Gminy.
Zapisy i szczegółowe informacje pod
numerem telefonu: 606 478 863.
Szczegóły również na www.klaj.pl

Wesołych Świąt…
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia,
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Kłaja życzy swoim słuchaczom
i ich rodzinom dużo zdrowia
i pomyślności.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tylko same pogodne i spokojne dni.
Kiedy zdarzą się jednak wyjątkowo
jakieś smutniejsze
to serdecznie zapraszamy
na nasze wykłady.
Wspólnie przepędzimy wszystkie czarne
chmury by znów zaświeciło słońce.
Zarząd UTW

Kondolencje
Z głębokim smutkiem
składamy wyrazy współczucia
dla Radnego
Sylwestra Skoczka
z powodu śmierci mamy
oraz dla
Radnej Jadwigi Skoczek
z powodu śmierci teściowej
oraz Ich Rodzin i Bliskich.
Wyrazy szczerego żalu składa:
Wójt Gminy Kłaj Zbigniew
Strączek wraz z Pracownikami
Urzędu oraz Jednostkami
Organizacyjnymi.

Kondolencje
Sylwestrowi Skoczek,
z powodu śmierci mamy
oraz
Jadwidze Skoczek
z powodu śmierci teściowej
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
dla Nich ,Ich Rodzin i Bliskich
składają:
Sołtysi z Gminy Kłaj.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem…

Kondolencje

Pamiętaj!
Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Panu Sylwestrowi Skoczek
i Jego rodzinie,
wyrazy współczucia z powodu
śmierci mamy
składają
Zarząd oraz słuchacze UTW
w Kłaju.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie
kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty –
przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy,
zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna
jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych
www.pokrzywdzeni.gov.pl
GOPS

Kondolencje
Pani Zofii Czubak
wyrazy współczucia
z powodu śmierci mamy
składają
Zarząd oraz słuchacze UTW
w Kłaju.
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Termin złożenia PIT-11
do końca stycznia lub
do końca lutego - decyduje
sposób przekazania
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że ustawą z dnia
26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 1563) która wchodzi w życie
1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia
2014 r. wprowadzone zostały nowe zasady składania urzędom skarbowym
wybranych PIT-ów.
Zgodnie ze zmianami, jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok
za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww.
informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji
podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również
przekazywać IFT-3.Natomiast, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej
niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe,
ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek
nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny
(pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Termin wysyłki dokumentów PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 do urzędu
skarbowego w formie elektronicznej to koniec lutego roku następującego
po roku podatkowym.
Natomiast PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie
papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia.
Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub
rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian
(tj.koniec lutego).
Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną Ministerstwo Finansów
udostępniło Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), będąca nowym kanałem
służącym do wysyłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie
w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów oraz pobranie
jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki.
Wprowadzono nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji
PIT-40, które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ. PIT-RZ oraz
deklaracja PIT-40Z. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego,
umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji
o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zaprasza do testowania UBD,
aby bezproblemowo wysłać drogą elektroniczną deklaracje i informacje
podatkowe za 2014 rok.
Uruchomiono także centralny Portal Podatkowy wspierający podatników
w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszystkie niezbędne
informacje dotyczące podatków oraz interaktywne formularze podatkowe
wraz z instrukcją ich wypełnienia.
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Uczestnicy z ŚDS Brzezie
na Olimpiadzie
Grupa 9 uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu w dniach 26 – 28 listopada wzięło udział już po raz czwarty w Małopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Zawodowych Osób Niepełnosprawnych.
Impreza integracyjna, która jest organizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
„Szansa”, w tym roku skupiła około 200 osób, którzy przybyli z Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z różnych
części małopolski. Uczestnicy wzięli udział w konkurencjach w których mieli
za zadanie wykonać samodzielnie konkretne zadanie. Rywalizacja odbywała się między innymi w takich kategoriach jak: krawiectwo, haft, rzemiosła
różne, stolarstwo, kulinaria. Zmagania trwały dwa dni. Uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Brzezia mogą pochwalić się dwoma
pucharami. Pani Zofia otrzymała drugie miejsce w kategorii Haft natomiast
Pan Jerzy oraz Pani Danusia otrzymali wyróżnienie w kategorii kulinarnej.

Warto dodać że Olimpiada rokrocznie odbywa się w malowniczo położonym Ośrodku w Poroninie u samego podnóża Tatr. Piękne widoki oraz
słoneczna pogoda pomogła każdemu z uczestników nie tylko w motywacji
do działania ale także w aktywnym wypoczynku, na który również znalazł
się czas.

Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”
wspomaga najuboższych
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”
od wielu lat prowadzi czynną współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie.
Prezes Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”
Janina Pucharska
W 2013 roku Bank zakończył program PEAD czyli Europejski Program Pomocy
Żywnościowej dla rodzin najbardziej potrzebujących. W jego ramach Stowarzyszenie wspomagało rokrocznie około 430 osób z terenu Gminy Kłaj, rozdając około 23 ton żywności w ciągu roku.
W roku 2014 Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” od września czterokrotnie
przekazało żywność najbardziej potrzebującym. Były to warzywa i owoce, które
wspomogły około 110 rodzin z terenu całej Gminy Kłaj. W sumie przywieziono
i rozdano 28 ton żywności. Rodziny otrzymały między innymi kapustę białą, czerwoną, pekińską, marchewkę, pietruszkę, paprykę, kalafiory, selery oraz jabłka.
Stowarzyszenie składa serdecznie podziękowania osobom, które czynnie
wzięły udział w rozładunku poszczególnych dostaw oraz wspomogły Stowarzyszenie przy rozdawaniu żywności.
Stowarzyszenie nadal ma planach współpracę z Bankiem Żywności i ma nadzieję, że w przyszłym roku również będzie mogła aktywnie wspierać osoby najbardziej potrzebujące z terenu Gminy Kłaj.
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Przedszkole
Ogród Montessori w Kłaju
ogłasza rekrutację do przedszkola
na rok 2015/16
– Czesne 5 godzin (od 7- 12) 160 zł
– Czesne 10 godzin (od 7 - 17) 290 zł
– wpisowe jednorazowe 290 zł
– Całodzienne wyżywienie z kuchni przedszkolnej na miejscu, koszt 10 zł
Zapisy tel. 508 637 959

Warsztaty dla dzieci szkolnych klas 1-6 i przedszkolaków:
– „zróbmy sobie sztuczkę” - w programie unikalne zajęcia z rysunku , malarstwa, grafiki, projekty i instalacje plastyczne, sławne dzieła i ich
autorzy, zajęcia prowadzone przez artystę plastyka.
– „ale chata”- architektura w dotyku, budowa modeli oryginalnych domów sławnych architektów, zajęcia prowadzone przez architekta.
– „wielkie cięcie”- krawiectwo artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla babci i wnuczka, w programie nauka szycia i kroju, szycie
kostiumów, scenografii, strojów z różnych regionów świata, zajęcia prowadzone przez technologa krawiectwa.
– „kuchnie świata” - kulinaria dla dzieci, nauka gotowania, eksperymenty w kuchni , nakrywanie i dekoracja stołu , organizacja domowego
przyjęcia, zajęcia prowadzone przez szefa kuchni.
– „język angielski”- warsztaty językowe dla przedszkolaków i dzieci klas 1-3 polegające na ćwiczeniu języka mówionego, osłuchaniu językowym, śpiewanie piosenek, luźne rozmowy, zajęcia tematyczne, prowadzone przez doświadczonego lektora języka angielskiego i jednocześnie nauczyciela montessori.
– „kocham matmę”- warsztaty z matematyki dla dzieci klas 1-3 , pomagające zrozumieć i polubić matematykę prowadzone metodą montessori, praca z materiałem montessori, zajęcia prowadzone przez nauczyciela montssori.
Planowane rozpoczęcie zajęć styczeń-luty 2015 r.
Zajęcia będą się odbywać w budynku Przedszkola Ogród Montessori, Kłaj 1053,
raz w tygodniu z każdego tematu, w grupach 15-osobowych, w godzinach 16-17.
Koszt zajęć to 15 zł za jedne zajęcia, 1 godzina zegarowa.
Zapisy pod numerem tel. 507 37 84 94
Zapraszamy.

Ogród Montessori zaprasza na niezapomniane przyjęcie urodzinowe twojego dziecka.

W programie wspaniała zabawa na wybrany temat, muzyka, dekoracje, pyszny poczęstunek.
Koszt przyjęcia 380 zł/ 2 godziny do 15 osób (następna osoba 15 zł).
W cenie: organizacja zabawy, muzyka , dekoracja , pyszny poczęstunek ( napoje , domowe wypieki, owoce). Możliwość zamówienia torta
urodzinowego w cenie 90 zł / do 15 osób .
Poczęstunek dla rodziców 180 zł do 15 osób (kawa, napoje, domowe ciasto).
Rezerwacja terminów tel. 507 37 84 94
Zapraszamy.

Kuchnia przedszkolna zaprasza na domowe obiady karnetowe na wynos.

Cena obiadu 10 zł/ 2 dania (porcja dla osoby dorosłej), przy wykupieniu karnetu minimum 10 kolejnych obiadów zgodnie z jadłospisem
przedszkola.
Zakup karnetów w budynku Przedszkola Ogród Montessori, Kłaj 1053, tel. 507 37 84 94.

www.ogrodmontessori.pl
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EduAkcja
– weź rozwój dzieci
w swoje ręce!
Ruszają konsultacje społeczne związane
z organizacją dodatkowych zajęć dla
dzieci na terenie Gminy Kłaj.
Magdalena Sala
Każde dziecko jest naturalnym geniuszem.
Naturalność ciekawość świata i odwieczne
pytanie „Dlaczego?” pozwala dziecku chłonąć wiedzę i nabywać umiejętności w tempie
godnym pozazdroszczenia przez dorosłych.
Zanim dziecko zostanie objęte obowiązkową
edukacją szkolną, możemy pomóc dziecku
w mądrym i kreatywnym rozwijaniu jego
zainteresowań i predyspozycji. Klub Mam
w Kłaju wychodzi z inicjatywą organizacji
rodzinnych zajęć warsztatowych: dla dzieci
i dorosłych. - W Gminie Kłaj jest ponad pół tysiąca dzieci od 3. do 6. roku życia. Dzieci chodzą do przedszkola, okazjonalnie uczestniczą
w zajęciach dodatkowych, a rodzice mijają
się między sobą w drzwiach, albo przelotnie
widzą się na zebraniach. Warto zintegrować
rodziców i dzieci, aby poznać nasze oczekiwania, jak i dzieci, wspólnie rozwijać ich zainteresowania, efektywniej współpracować ze
sobą, przedszkolami, a później szkołą. - mówi
Przewodnicząca Klubu Mam.
Choć o EduAkcji, zajęciach dodatkowych dla
dzieci, była mowa już w zeszłym roku, start
projektu został przesunięty. - Tutaj potrzeba
prawdziwych konsultacji społecznych, rozmowy z rodzicami, poznania ich oczekiwań,
dostosowaniu tematyki zajęć do dzieci, ich
ewentualnych kosztów, a nawet terminu odbywających się zajęć. Niech te zajęcia będą
nasze, dla naszych dzieci, dla wspólnego
dobra. Narzucanie programu z góry nie jest
dobrym pomysłem. Dajemy EduAkcji kolejną
szansę, tym razem działamy naprawdę razem. – mówi Magdalena E. Sala.
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Pierwszy etap konsultacji społecznych odbędzie się w przedszkolach: do placówek trafiły
ankiety, które zostały wręczone rodzicom.
Celem ankiet jest zbadanie stopnia zainteresowania organizacją dodatkowych zajęć
dla dzieci, wskazanie tematyki zajęć, które
będą się cieszyły największym zainteresowaniem, jak i ustalanie kwestii organizacyjnych (godziny zajęć, dzień zajęć). Jeśli wyniki
ankiet będą obiecujące, w kolejnym etapie
zainteresowani rodzice, liderzy społeczni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
zostaną zaproszeni do dołączenia do EduAkcyjnego, okrągłego stołu, aby wspólnie opracować najważniejsze założenia EduAkcji, jak
i program. - Mam nadzieję, że finałem starań
o EduAkcję będzie stworzenie zalążka domu
kultury, którego sercem będzie nie budynek,
a ludzie, dzieci i dorośli, których łączy chęć
samorozwoju. - podsumowuje Przewodnicząca Klubu Mam.
Ankieta jest również dostępna na stronie
www.klaj.pl

Andrzejkowe wosku
lanie w przedszkolu
w Dąbrowie
Andrzejki to bardzo magiczny dzień sięgający wieków. To wspaniała okazja do
dobrej zabawy.
Krystyna Dybczak
Dawniej Andrzejki były nazywane Andrzejówkami lub Jędrzejkami. Według dawnych
wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż
uchylał wrota do nieznanej magicznej przyszłości. Dzieci z naszego przedszkola poznały zwyczaje wróżb i zabaw andrzejkowych.
Dowiedziały się także o historii Św. Andrzeja.
Ten dzień kojarzy się przede wszystkim z ta-

kim zwyczajem jak lanie wosku przez klucz,
to była atrakcja tego magicznego dnia. Każde
z dzieci podchodziło do Pani Gosi i Greci, które pomagały lać wosk prze dziurkę od klucza.
Cienie z woskowych figurek, które powstały
pobudziły wyobraźnie i fantazję naszych
dzieci. Andrzejkowe zabawy dostarczyły
wszystkim milusińskim wielu niezwykłych
przeżyć i emocji.

Z wizytą w Izbie
Regionalnej
20 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju z grupy III i IV odwiedziły Izbę Regionalną. O eksponatach
zgromadzonych w Izbie w bardzo ciekawy
sposób opowiedziała nam Pani Krystyna
Gierat.
Anna Wiśniewska
Przedszkolaki zobaczyły, jak wyglądały
przedmioty codziennego użytku kilkadziesiąt lat temu. Poznały, jakim sprzętem posługiwano się podczas prac wykonywanych
w gospodarstwie. Zaskoczeniem była balia
z tarą- zamiast pralki automatycznej, maślnica do robienia masła - zamiast kostki masła
z supermarketu, żelazko z duszą - zamiast
żelazka na prąd i wiele innych eksponatów,
których znaczenia w dzisiejszych czasach nikt
z dzieci nie zna. Duże zainteresowanie wzbudziły fragmenty PRAWDZIWEGO samolotu
PZPL.11.C, którym latał ppor. pil. Wacław Król
w okresie II wojny światowej i który rozbił się
na terenie Kłaja.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki wręczyły prezent - dwie makutry, które wzbogacą zbiory Izby Regionalnej.
Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami
składają gorące podziękowania p.Krystynie
Gierat za atrakcyjne zajęcia.
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ekrany przenośne i stojaki na mapy.
Projekt finansowany przez WFOŚiGW w Krakowie i Gminę Kłaj, realizowany przez ZSO
SP Szarów we współpracy z Nadleśnictwem
Niepołomice.

Ekologiczne gry
terenowe
Kończymy już projekt „Ekologiczne gry
terenowe na skraju Puszczy Niepołomickie”. W ZSO Szarów został rozegrany ekologiczny konkurs, w którym uczestniczyli
uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły z naszej gminy.
Dorota Chudecka
Pytania na podstawie książek, które zostały zakupione do wszystkich szkół w ramach
projektu przygotowała pani Maria Jarecka.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością
Rezerwatów Puszczy Niepołomickiej, wiedzą
na temat życia lasu i ochrony przyrody. Najmniej problemów sprawiły uczniom pytania
dotyczące życia lasu. Najbardziej zawiodła
znajomość rezerwatów. Walka była wyrównana. Różnice punktowe były niewielkie. Finaliści otrzymali ekologiczna USB a zwycięzcy
torby.
Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe
1. Marcelina Palich - Szarów 2. Jakub Kusak –
Szarów 3. Natalia Wajda -Brzezie
Gimnazja
1. Izabela Mieńkowska – Kłaj 2. Dominika Stefanek – Brzezie 3. Bartosz Szar - Targowisko
W tym samym dniu zorganizowano wystawę prac plastycznych dotyczących naszego
projektu, które zostały wykonane w szkołach.
Najciekawsze prace nadesłano z Kłaja i Grodkowic. Jednakże inne prace były równie ciekawe. Wszystkie szkoły otrzymały nagrody:

Bezpłatne badania
postawy i nóg
dzieci – spotkanie
ze specjalistami
w Klubie Mam
„O, dziecięca noga!” - 16 stycznia o godz.
17.30 w Domu Kultury w Targowisku odbędą się bezpłatne badania prawidłowej
postawy i nóg u dzieci, do 6. roku życia.
Magdalena Sala
Aby dziecięce nóżki mogły zwiedzić cały
świat, muszą być zdrowe. Klub Mam zaprasza wszystkich rodziców z dziećmi do 6. roku
życia na bezpłatne badania prawidłowej
postawy i nóg, połączone z konsultacjami
z terapeutami i rehabilitantami z centrum fizjoterapii SYMETRIA, oraz firmą Podiomed,
która przy współpracy z ortopedami dobiera
i produkuje specjalistyczne wkładki do butów.
Celem badań jest wczesne wykrycie problemów z postawą, co w konsekwencji pozwoli
uniknąć problemów na późniejszych etapach
rozwoju dziecka.
Na spotkaniu będzie również obecny przedstawiciel sklepu LEO, który ma swojej ofercie buty polskiego producenta, firmy EMEL.
Obuwie to jest ręcznie produkowane ze skór
naturalnych, z wieczystą gwarancją, idealne
do nauki chodzenia. Rodzicie na spotkaniu
zapoznają się z cechami idealnego obuwia

dziecięcego oraz dowiedzą się jak prawidłowo wybrać obuwie dla dziecka.
Spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godz.
17.30 w Domu Kultury w Targowisku.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojej
obecności: Magdalena E. Sala, Przewodnicząca Klubu Mam, magdalena.sala@interia.pl,
GSM 793 928 027.

Ogólnopolski
Dzień Praw
Dziecka
20 listopada w Przedszkolu w Dąbrowie
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka. Tego dnia mówiliśmy o 25 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie ONZ
Konwencji o Prawach Dziecka.
Kinga Wilk
Jak rozmawiać z tak małymi dziećmi o ich
prawach? Jak tłumaczyć, że mają prawo do:
godności osobistej, swobody myśli, wychowania w rodzinie, nauki, prywatności? Przedszkolna edukacja w zakresie praw dziecka
nie jest nauką o prawach lecz nauką na rzecz
praw dziecka. Zajęcia przedszkolne kształtują u dzieci takie umiejętności jak: słuchanie
innych, współpracy, rozróżniania dobra i zła,
przejawiania inicjatywy i odpowiedzialności.
Nauczyciel, który okazuje dzieciom zaufanie
spotyka się z otwartością z ich strony. Ten,
który je szanuje sprawia, iż dzieci stają się
zdolne do podejmowania decyzji. Ten, który
je karci sprawia, iż wycofują się. A przecież
chcielibyśmy wychować naszych podopiecznych na pełnowartościowych dorosłych ludzi. Jak to zrobić? Trzeba znaleźć sposób aby
przekazać dziecku godny wizerunek jego
osoby i tak jak powiedział J. Korczak „Dzieci
trzeba nie tylko kochać, ale też traktować” a to oznacza indywidualne podejście do każdego wychowanka.
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Spotkanie
Przedszkolaków
z Panią Poseł

Działania
podejmowane na
rzecz bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej w Targowisku

30 października był dniem szczególnym dla
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju,
a wszystko za sprawą niezwykłego gościa: Pani
Poseł Elżbiety Achinger.
Anna Wiśniewska
Z tej okazji przedszkolaki z pomocą pani Barbary
Możdżeń oraz pani Anny Wiśniewskiej przygotowały występ artystyczny „Zabawy z Panią Jesienią”. Była kolorowa Jesień oraz jej trzej synowie:
Wrzesień, Październik oraz Listopad. Z zachwytem
oglądaliśmy Pana Muchomorka oraz przedszkolaki, które z nim tańczyły. Również leśne Wróżki

uroczo zaprezentowały się w tańcu z apaszkami.
Po zakończonym występie Pani Poseł rozmawiała
z dziećmi na temat zdrowego odżywiania się oraz
konieczności noszenia odblasków przez dzieci.
Przedszkolaki otrzymały również ciekawy prezent:
owocowe chipsy, które wszystkim bardzo smakowały. Dziękujemy za to spotkanie, które przebiegło
w miłej, serdecznej atmosferze.

Dobrze zuchem być!
14 – 16 listopada, zuchy z 3 GZ „Ekoludki z Leśnej Budki” uczestniczyły w biwaku „Dobrze
zuchem być!”, zorganizowanym w ZSO w Kłaju.
Przyboczna gromady,
sam. Paulina Korbut
Tematyką przewodnią były czasy średniowiecza,
dzięki czemu zuchy mogły wcielić się w postacie
księżniczek i rycerzy. Podczas biwaku dzieci brały
udział w zajęciach: wykonywania diademów lub
mieczy, poszukiwania zaginionych przedmiotów
księżniczki Wandy i Zawiszy Czarnego, sprawnościowych, nauki piosenek, tańców średniowiecznych, pląsów oraz wiele innych... Podwójne
nocowanie było niesamowitym przeżyciem dla
zuchów, często nocowały po raz pierwszy poza domem! Wszyscy jednak okazali ogromny hart ducha
i dzielność – nikt nie płakał. W niedzielę zuchy wzięły po raz pierwszy udział w harcerskiej Mszy św.
Najważniejszym momentem na biwaku była obiet-
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nica zuchowa trzynastu nowych członków. Po
przejściu kilku prób sprawdzających ich odwagę,
pogodę ducha i umiejętności złożyły obietnice, ze
będą dobrymi zuchami i będą przestrzegać wszystkich 6 praw zucha. Oprócz znaczka zucha (otrzymywanego po złożeniu Obietnicy) wręczono także
nowe chusty gromady (czarno-zielone), które zostały dofinansowane przez Dyrekcję szkoły w Kłaju.
Biwak zakończyliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i z uśmiechem na twarzy. Każdy zuch jest
teraz odrobinę bardziej samodzielny. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania

Przedszkole
TargowiskoPasowanie
na Przedszkolaka
3-latki z naszego przedszkola mają już za sobą
pierwszą najważniejszą uroczystość. 18 listopada 2014 r. odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”.
Małgorzata Cesnyka
Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz
pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed
licznie zgromadzoną publicznością. Podczas uroczystości dzieci z grupy „Pszczółek” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas
krótkiego pobytu w przedszkolu. Śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze. Dzieci złożyły „Uroczystą
Przysięgę”, a ogromnym ołówkiem dokonał się akt
pasowania przez panią Dyrektor. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom.

Życie i bezpieczeństwo każdego z nas zależy w dużym
stopniu od umiejętności zachowania się na drodze
oraz dobrych nawyków- szczególnie noszenia kamizelek i elementów odblaskowych po zmroku oraz
w porze jesienno-zimowej.
Władysława Kozień
W październiku uczniowie wzięli udział w następujących
przedsięwzięciach promujących ideę bezpieczeństwa:
- spotkanie z panią pielęgniarką szkolną, która przekazała wiedzę i sposoby reagowania w sytuacjach krwotoku
omdlenia, zakrztuszenia, czy złamania,
- odblaskowe podchody- podczas których najmłodsi
sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontaktów z nieznajomymi.
- „Marsz Odblaskowy“ stał się okazją do zachęcenia mieszkańców Targowiska, aby nosili odblaski.Uczniowie wręczali napotkanym osobom naklejki odblaskowe oraz ulotki dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze,
- udział w konkursie plastycznym zorganizowanym na łamach „Gazety Krakowskiej”,
- „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa“- będący zwieńczeniem
działań podejmowanych przez szkołę w zakresie dbałości
o bezpieczeństwo rozpoczął się przedstawieniem pt.
„Mały Wacek idzie do szkoły”, przygotowanym przez najmłodszych uczniów. Przypomniano w nim zasady przechodzenia przez jezdnię, działania sygnalizacji świetlnej,
ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, omijania odludnych miejsc. Motywem przewodnim prezentowanych
przez klasy IV-VI piosenek, wierszy i scenek były hasła
wzywające do noszenia odblasków.
Kolejnym punktem programu był turniej „Jeden
z dziewięciu”, podczas którego finaliści wiedzy o bezpieczeństwie z klas IV-VI rywalizowali ze sobą, wykazując się
wiedzą z zakresu znajomości znaków drogowych, wiedzy
praktycznej dotyczącej poruszania się po drogach oraz
umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy. Ekspertem
w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej była pielęgniarka szkolna- Pani Paulina Chudecka.
Nagrody i upominki otrzymali również uczniowie z klas
I-III, którzy wzięli udział w klasowych konkursach wiedzy
o ruchu drogowym.
Aby zachować ostrożność w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie naszej miejscowości, uczniowie
klasy I gimnazjum utrwalili na zdjęciach i uświadomili kolegom grożące niebezpieczeństwa.
Podczas trwania uroczystości odbył się kiermasz własnoręcznie wykonanej biżuterii odblaskowej.
Punktem kulminacyjnym i największą atrakcją był pokaz strażaków z miejscowej OSP. Panowie: Robert Pawełek,
Tomasz Chudecki oraz Krzysztof Naruszewicz zaprezentowali przebieg działań podejmowanych podczas wypadku
oraz umożliwili dzieciom zapoznanie się z urządzeniami
i działaniem mechanizmów wozu strażackiego. Kierujemy
wyrazy wdzięczności Panom Strażakom za ciekawą prezentację, poświęcony czas oraz podjęte działania, które
przybliżyły dzieciom ich trudną i odpowiedzialną pracę.
Wszystkim zaangażowanym w działania promujące
bezpieczeństwo serdecznie dziękujemy.
Kończąc realizację zadań „Odblaskowej Szkoły” wierzymy, iż podjęte inicjatywy uwrażliwiły naszych uczniów
i wyposażyły w umiejętności dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze.
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O ŚW I ATA
Seminarium w Rydze
W dniach 2-4 października 2014r odbyło się
międzynarodowe seminarium kontaktowe dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane przez łotewskie Krajowe Biuro eTwinning.
Edyta Imos
Seminarium skierowane było do nauczycieli z czterech krajów: Łotwy, Litwy, Polski i Czech a językiem
wiodącym był rosyjski. W szkoleniu wzięło udział
39 osób. Miałam wielką przyjemność reprezentować polską grupę wraz z sześcioma koleżankami
z całego kraju. Nasz pobyt zaowocował wieloma ciekawymi, międzynarodowymi projektami.
Moja grupa polsko-łotewsko-litewska opracowała
wspólny projekt „Winter marathon”, który będziemy realizować ze swoimi klasami już od listopada. W naszym projekcie będziemy posługiwać się
dwoma językami: rosyjskim (szkoły partnerskie)
i angielskim (nasza szkoła). Jest to dla nas ciekawe
doświadczenie i wielkie wyzwanie.

„eTwinningowa
przygoda w I a”
Program eTwinning wspomaga europejską
współpracę szkół i przedszkoli realizowaną
przy pomocy mediów elektronicznych.
Edyta Imos
Mogą ją podjąć placówki w całej Europie. eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat.
Każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu
może przystąpić do programu i realizować międzynarodowy projekt wraz ze swoimi uczniami.
Program jest elastyczny. Pozwala nauczycielom
na swobodny wybór tematu i działań, dowolne
określenie czasu trwania projektu oraz podjęcie
decyzji w sprawie liczby szkół partnerskich. Dzięki programowi na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami
i materiałami, komunikują się za pośrednictwem
poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu.
Mogą do tego wykorzystać kamerę, aparat cyfrowy
oraz inne narzędzia i aplikacje internetowe. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
oraz aktywnych metod pracy z uczniem. Program
wspiera rozwijanie już u najmłodszych wszystkich
kluczowych kompetencji. Nauczyciele po zrealizowaniu ciekawych projektów mogą ubiegać się
o przyznanie Krajowych i Europejskich Odznak Jakości a także zgłaszać je do ogólnopolskich i europejskich konkursów eTwinning.

problemy jakie o tej porze przeżywają leśne zwierzęta stały się pretekstem do opracowania i wdrożenia w życie międzynarodowego projektu eTwinning pt.: „Winter marathon”. Projekt ten umożliwia
dzieciom odkrywanie tajemnic przyrody, porównywanie zmian zachodzących w życiu roślin, zwierząt i ludzi zgodnie z rytmem natury. Uczniowie
z klasy Ia będą w interakcji z rówieśnikami z Łotwy, Litwy i Gruzji. Nad prawidłowym przebiegiem
projektu ze strony Polski dba koordynator – Edyta
Imos. Efekty działań dzieci będą widoczne na portalu europejskim www.etwinning.net (prezentacje aktywności, wspólnie wypracowane materiały
projektowe, gry, quizy, zdjęcia i prace). Wspólnie
zadbamy o to, by końcowe efekty były rezultatem
naszej partnerskiej pracy. Wykorzystywane przez
nas narzędzia multimedialne ułatwią zrozumienie
przekazywanych informacji oraz umilą wspólny
czas dzieci. Zastosowanie odpowiednich do wieku
metod pracy z dziećmi pozwoli w sposób naturalny zastosować technikę do komunikacji z małymi
partnerami oddalonymi o kilka tysięcy kilometrów.

Wycieczka do Muzeum
Żup Krakowskich oraz
do Solnego Miasta
w Wieliczce
30 października klasy IV-VI z Grodkowic udały
się na wycieczkę do Wieliczki. Pierwszym punktem w planie dnia było zwiedzanie zamkowej
wystawy Muzeum Żup Krakowskich.
Ewelina Szmist
Podczas wędrówki po murach zamkowych uczniowie mieli możliwość zobaczyć wystawę archeologiczną, poznać historię miasta, jak również
przyjrzeć się zgromadzonej przez muzeum kolekcji solniczek. Odwiedzili oni również wystawę poświęconą „Wieliczanom lat minionych”. Wycieczka
po zamku zakończyła się wyjściem na jedyną zachowaną z średniowiecznej fortyfikacji miejskiej
baszty.
Prosto z muzeum, uczniowie pojechali do Solnego
Miasta w Wieliczce aby rozwijać nie tylko swoje
umysły ale również ciało poprzez ćwiczenie wspinaczki na ściance wspinaczkowej. Po krótkiej, acz
intensywnej rozgrzewce uczniowie asekurowani

przez profesjonalistę mieli możliwość przełamać
swoje lęki i wspiąć się na wysokość 12 m. Po dwóch
godzinach intensywnych ćwiczeń wszyscy uczniowie zadowoleni wrócili do domu.
Była to kolejna wycieczka zorganizowana przez
panią Marię Klimczak, która już dwa lata temu
zapoczątkowała cykl wyjazdów do Centrum Edukacyjno – Sportowego w Wieliczce. A wyjazd nie
byłby możliwy, gdyby nie dotacje z Urzędu Gminy
w Kłaju. Dziękujemy!

Motylki z Dąbrowy
Pasowane
na Przedszkolaka
,,My Motylki przyrzekamy być od dziś przedszkolakami. Nie grymasić i nie szlochać. Zawsze
swoje panie kochać . Grzecznie bawić się i fikać.
Wszystko zjadać z talerzyka. Od dziś zawsze być
zuchami i dobrymi kolegami‘’.
Krystyna Dybczak
Jak co roku w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”. Uroczystość odbyła się 25 listopada. Był
to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola,
był to również ich pierwszy publiczny występ
przed kolegami i koleżankami ze starszych grup.
Dzieci pięknie ubrane prezentowały swoje umiejętności: śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały
wiersze. Po występach odbyła się „ceremonia” pasowania przez Panią Dyrektor na dzielnych przedszkolaków symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę
tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom
i kolorowy ołówek. Pasowanie na przedszkolaka
jest kolejnym etapem okresu adaptacji dziecka do
nowych warunków. Od pierwszego dnia pobytu
dziecka w przedszkolu, poczyniłyśmy wiele starań,
aby pokonać stres i zapobiec negatywnym przeżyciom małego dziecka przy przekraczaniu progu
przedszkola. Jesteśmy przekonane, że dzieci mają
poczucie bezpieczeństwa, a rodzice pewność, że
nasze przedszkole jest tym miejscem, gdzie bez
obawy mogą pozostawić swoje dziecko.

Zima jest wyjątkową porą roku. Dzieci ją uwielbiają ze względu na puszysty śnieg spadający wtedy
z nieba. Uroda zimy, zimowe zabawy, święta a także
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SP OR T
Z wizytą w Japonii…
Zakończył się tygodniowy pobyt kilkunastoosobowej delegacji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w Tokio.
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego
Japonię odwiedził zarząd PZKT z prezesem
Włodzimierzem Kwiecińskim i najlepsi zawodnicy, wśród nich
sensei Rafał Wajda, prezes Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.
Wyjazd w celu nawiązania współpracy z japońskimi szkołami karate
i innymi sztukami Budo
obfitował w spotkania
i zwiedzanie obiektów
ważnych dla japońskiej
kultury i oczywiście
ważnych dla karate.
Wśród oficjalnych spotkań należy wymienić wizytę w japońskim
parlamencie u senatora Yoshikaki Haradą , który był wiceministrem zdrowia oraz edukacji. Rozmawiano o współpracy pomiędzy Polską a Japonią w zakresie popularyzowania programów
zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki. Istotne dla
celów delegacji było z pewnością spotkanie z członkami komitetu organizacyjnego olimpiady Tokio 2020 - panami Yukihiko Nunomura i Toru Kobayashi. Polscy karatecy odwiedzili też jedną
z najlepszych uczelni wyższych świata, Uniwersytet w Tokio i byli
przyjęci przez jej rektora. Kulminacyjnym punktem japońskiej
podróży był udział w uroczystościach z okazji 50 lecia Igrzysk
Olimpijskich w Tokio oraz przygotowań do kolejnej olimpiady.
Na bankiet byli też zaproszeni japońscy olimpijczycy z 1964 roku.
Sensei Rafał Wajda wykonał krótki pokaz przed wszystkim zaproszonymi gośćmi ! Program wizyty, bardzo napięty i realizowany
z japońską precyzją, ale także wielką serdecznością obejmował
oczywiście również odwiedzanie szczególnie poruszających karateków miejsc, takich, jak – grób senseia Funakoshiego i senseia
Masatoshi Nakayamy, dojo Tokyo Budo-kan - gdzie trenuje sztuki
walki 400 tysięcy osób rocznie, świątynię Tsurugaoka Hachimangu (kultowe miejsce samurajów) i świątynię Meijiy Jingu Shisenkan Budojo. W tej ostatniej Polacy zaproszeni byli na uroczysty
obiad z głównym kapłanem świątyni -Seitaro Nakajima i wykonali pokazowy trening w głównym dojo.
W ostatnim dniu pobytu karatecy, jako honorowi goście oglądali w historycznej hali sportowej Nippon Budokan -Mistrzostwa
Świata JKA (Funakoshi Gichin Cup World Karate-Do Championship 2014) i spotkali się z senseiami: Mori, Naito, Kawasoe, Inoki
oraz z głównym doradcą premiera Japonii - Shinzo Abe. Wszyscy
uczestnicy wrócili do kraju pełni wrażeń z tej wspaniałej podróży,
której wymierne i długoterminowe efekty przyniesie z pewnością czas.
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Złote medale naszych
karateków w Szwajcarii
W Sport Hall Louis Bertrand w Genewie 24 -26 października rozegrano XVII Mistrzostwa Świata (ITKF) Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów
i Kadetów w Karate Tradycyjnym oraz I Puchar Świata Dzieci.
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego
O medale we wszystkich kategoriach wiekowych rywalizowało ponad 560 karateków z 25 państw:
Brazylii, Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Słowenii,
Rosji, Ukrainy, Urugwaju, Armenii,
Kanady, Czech, Włoch, Izraela, Litwy,
Japonii, Słowenii, Armenii, Francji,
Mołdawii, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tunezji, Szwajcarii, Wenezueli
i Polski. Mistrzostwa oprócz kibiców
ze Szwajcarii i różnych zakątków
Europy obserwowała także spora
grupa młodych sympatyków karate
z Polski, którzy przyjechali nawet
rodzinami na to wyjątkowe sportowe wydarzenie. I nie zawiedli się,
bowiem walki o najcenniejsze trofea
stały na najwyższym poziomie.
Doskonale spisał się podczas Pucharu Świata Dzieci nasz Krakowski Klub
Karate Tradycyjnego składający się
z zawodników z Gminy Kłaj i Krakowa, który pojechał do Genewy z reprezentacją 29 małych wojowników.
Starty rozpoczęły najmłodsze dzieci, wśród nich Ewka Czechowska
i Weronika Zapała jedyne dziewczynki, walczące z chłopakami. Były świetne,
ale tym razem mężczyźni byli górą…. Potem worek z medalami się rozwiązał
i nasi zawodnicy stali na podium 23 razy! Złote medale w kata indywidualnym zdobyli: Karol Chłopicki, Martynka Świątek, Sebastian Romaniak, Bartosz
Kozioł, Asia Łyżwińska i Dominika Kmiecik, srebro: Ania Godyń, Grzesiek Glica,
Leon Chłopicki i Natalia Barańska, a brąz powędrował do Arka Wilkosza, Bartka
Chojnackiego, Natalii Firlit, Michała Biesagi, Kamila Raka, Szczepana Rzeszutka
i Mai Pasternak. W kata drużynowym zdobywcami Pucharu Świata zostały trzy
drużyny: Dominika Kmiecik, Natalia Jach i Natalia Firlit, Karol Chłopicki, Antek
Czechowski i Kuba Rys, a drugie miejsce zdobyli: Grzegorz Glica, Bartek Chojnacki i Arek Wilkosz. W enbu też nieźle – złoto dla Karola Chłopickiego i Antka
Czechowskiego, złoto dla Arka Wilkosza i Grześka Glicy oraz srebro dla Ani Godyń w walecznym duecie z Antkiem Czechowskim.
Sensei Rafał Wajda powiedział, że jest bardzo zadowolony ze wszystkich zawodników, ale najbardziej gratuluje Sebastianowi Romaniakowi i Szczepanowi
Rzeszutkowi. Zawsze byli blisko strefy medalowej, ale nigdy jeszcze tego medalu najważniejszych imprez nie mieli. Mimo to, ciężko pracowali i sukces przyszedł po kilku latach. Puchar Świata Dzieci w karate tradycyjnym w Genewie
udowodnił, że nie tylko jesteśmy, ale nadal będziemy prawdziwą potęgą w tym
sporcie. Będziemy, bo rośnie nowe pokolenie!
Krakowski Klub karate Tradycyjnego wrócił do kraju z 28 medalami, bo do sukcesów dzieci należy dodać jeszcze – pięć medali zdobytych na Mistrzostwach
Świata przez Wiktorię Zachariasz, Klaudię Mleko i senseia Rafał Wajdę.
Karatecy dziękują swojemu sponsorowi, firmie Quality Oil oraz Gminie Kłaj za
wsparcie wyjazdu młodym zawodnikom z naszej gminy.
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K U LT U R A
Koncert pieśni
patriotycznych
Pieśni od najdawniejszych czasów towarzyszyły człowiekowi, łączyły w trudnych momentach, dodawały odwagi, budziły nadzieję, wychowywały.
Małgorzata Balik
Ukazując patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, mieszkańcy Gminy Kłaj
zebrali się w dniu 9 listopada w sali widowiskowej gdzie wysłuchali
przepięknych pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Gaudium”.
Na ten niepowtarzalny i zapierający dech w piersiach Koncert zaprosili mieszkańców gminy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz
gospodarz gminy – Zbigniew Strączek. Jak zwykle chór oczarował
wszystkich wykonaniem pieśni pod batutą Pani Renaty Kamody. Spotkanie zakończono wspólnym śpiewaniem, a były to pieśni: „Kwiaty”,
„Modlitwa obozowa”, „Bogurodzica”, „Pożegnanie Ojczyzny”, „Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, „Pierwsza Brygada”, „Tango na głos i orkiestrę”.
Dziękując chórzystom za niepowtarzalne emocje, oczekujemy na kolejny występ.

cymi fraszkami. Powodem do śmiechu były również dowcipne antybajki oraz dumki o matkach i ojcach.
W części muzycznej, grał i śpiewał Pan Piotr Krupa. Muzyk zaprezentował kilka znanych wszystkim piosenek, jak również teksty własnego
autorstwa… Wszystko skupiło się na jednym temacie, bowiem motywem przewodnim spotkania była jesień – nie tylko ta kalendarzowa,
ale również jesień życia kiedy to zbieramy owoce swojej pracy.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

Gwiazdki, bombki i inne cuda...
czyli warsztaty ozdób choinkowych
Kolorowy papier, brokat, cekiny, wstążki, koraliki i okazja do
świetnej zabawy – tak miło spędzili czas uczestnicy pierwszych
warsztatów ozdób choinkowych zorganizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kłaju.
Kamila Polak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013.

„Bajkowa Jesień”
w poezji i muzyce

Uczestnicy zobaczyli jak w prosty sposób można wykonać ciekawe
dekoracje na choinkę. Dekoracje, które zachwycą świątecznych gości
i domowników. Pierwsze spotkanie zdominowały ozdoby wykonywane za pomocą techniki orgiami, której prawdziwą mistrzynią jest pani
Ania Mirek. Udzielała ona fachowych rad, podpowiadała, pokazywała
jak wyczarować prawdziwe cuda z papieru. Najmłodsi chętnie wykonywali gwiazdki i wianuszki a nieco starsi kwiatki i bombki.

23 listopada w Domu Kultury w Targowisku spotkali się miłośnicy
poezji i muzyki. Tego właśnie dnia, z inicjatywy Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Targowiska odbyło się spotkanie z Panem Marcinem
Urbanem i Piotrem Krupą.
Oliwia Bieda
Artystów zaanonsowała Prezes SRWT – Anna Wójtowicz. Fantastyczne wiersze czytali uczniowie ZSO w Targowisku oraz sam ich autor.
W zadumę wprowadziły fragmenty tekstów z tomików: „Architektura
myśli”, „Wymiana myśli” oraz teksty zupełnie nowe, nigdzie jeszcze nie
publikowane.
Pan Marcin Urban rozbawił publiczność swoimi śmiałymi i zaskakują-

Nawet, kiedy przez chwilę brakło prądu, nikt nie przerwał pracy. Wszyscy tak byli pochłonięci tworzeniem świątecznych ozdób, że nie przeszkodził im kilkuminutowy brak oświetlenia. W warsztatach wzięło
udział ok. 50 osób, w tym bardzo dużo dzieci i młodzieży.
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96. Rocznica
Patrioci
Odzyskania
od najmłodszych
Niepodległości RP lat...
11 listopada 1918 roku, Nasza Ojczyzna po 123 latach
odzyskała wolność. Rocznicę odzyskania Niepodległości
Rzeczpospolitej Polski w naszej gminie tradycyjnie uczczono w Brzeziu.
Oliwia Bieda
Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym
im. Przemieniania Pańskiego, którą odprawił Ksiądz Proboszcz
Stanisław Maroszek. Po Nabożeństwie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyrektor ZSO – Małgorzata Sobkiewicz
oraz Wójt Gminy – Zbigniew Strączek. Wzruszający program
artystyczny przygotowali uczniowie z Brzezia. Uczestnicy obchodów mieli również okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu gminnego chóru „Gaudium” pod
batutą Renaty Kamody i przy akompaniamencie muzycznym
Marii Arkusz. Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy
gminy, tłumnie przybyli na tą uroczystość, w asyście pocztów
sztandarowych udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam
przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych, sołtysów, organizacji pozarządowych oraz policji złożyli
kwiaty.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Kłaj, Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzeziu, Rada Sołecka wsi Brzezie oraz
UKS „Smyk”.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.
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7 listopada, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie uczciły Narodowe Święto Niepodległości.
Oliwia Bieda
Przedszkolaki pod opieką swoich Pań wychowawczyń przygotowały krótką akademię aby uczcić wydarzenia z roku 1918.
Przygotowany program był lekcją historii, której nauczycielami
były same przedszkolaki. Występy w skupieniu oglądnęli zaproszeni goście: Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski, Wójt Gminy
– Zbigniew Strączek oraz Dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – Kazimierz Sroka. Mali, utalentowani aktorzy recytowali wiersze oraz śpiewali przy akompaniamencie muzycznym Pani dyrektor Jadwigi Kluz. Maluchy
mówiły również o patriotyzmie i miłości do swojej Ojczyzny. Na
zakończenia spotkania, dzieci zadały swoim gościom pytania,
na które bezbłędnie odpowiadali: -„Kto Ty jesteś?” -„Polak mały”-„Jaki znak Twój” -„Orzeł Biały”...
Za swoje występy, przedszkolaki nagrodzone zostały gromkimi
brawami.
„Ogromnie cieszy mnie fakt organizowania tego typu uroczystości. Ważne jest aby już od najmłodszych lat kształtować
w dzieciach poczucie tożsamości narodowej i wychowywać je
w duchu patriotycznym” – takimi słowami podsumowały spotkanie gospodarz gminy.
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ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
do Sklepu Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach

Szanowni Klienci!

W sklepach Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach
uruchamiamy własny

Szanowni Klienci!

P R O G R A M L O J A L N O Ś C I O W Y.

W sklepach Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach
Program polega na zbieraniu punktów, które
otrzymują Państwo
uruchamiamy
własny w zamian za dokonane zakupy na
przeznaczoną do tego celu specjalną kartę Programu.
P R O G R A M L O J A L N O Ś C I O W Y.
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów można wymienić je na prezenty lub bony towarowe na
zakupy w naszych Delikatesach Centrum.
Program polega na zbieraniu punktów, które otrzymują Państwo w zamian za dokonane zakupy na
przeznaczoną do tego celu specjalną kartę Programu.
Zapraszamy Państwa na zakupy do Delikatesów Centrum i odbiór specjalnych kart,
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów można wymienić je na prezenty lub bony towarowe na
celem uczestnictwa w Programie.
zakupy w naszych Delikatesach Centrum.
Karty wydawane będą w miesiącu grudniu 2013 roku
Zapraszamy Państwa na zakupy do Delikatesów Centrum i odbiór specjalnych kart,
Szanowny Kliencie o szczegóły akcji pytaj personel sklepów Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku
celem uczestnictwa w Programie.
i Stanisławicach

Karty wydawane będą w miesiącu grudniu 2013 roku
Życzymy udanego uczestnictwa w programie, a przede wszystkim wspaniałych prezentów!
Szanowny Kliencie o szczegóły akcji pytaj personel sklepów Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku
i Stanisławicach
Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel 012 284 11 00. Redaktor naczelna: Justyna Waligóra, e-mail: promocja@klaj.pl
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