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Dobra passa gminy Kłaj
Oficjalna strona gminy Kłaj została nagrodzona w prestiżowym konkursie Webstarfestival 2013 w kategorii Administracja Publiczna gdzie otrzymała „Webstara Internautów” i
tytuł „Strona Roku 2013”.
Oliwia Bieda
15 stycznia w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się
9. gala rozdania nagród dla najlepszych kreacji witryn internetowych oraz kampanii internetowych. Nagrodę dla Kłaja odebrał Zbigniew Fic - sekretarz gminy oraz Piotr Nosalski – Wiceprezes spółki CTI, która jest właścicielem agencji interaktywnej
sugar3*, która „bez zbędnego cukru” jest współodpowiedzialna za to szczególne wyróżnienie.
Webstarfestival to najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych polskich konkursów promujących najlepsze strony www
oraz reklamy internetowe. Od 9 lat, w konkursie przyznawane
są nagrody – Webstary dla najlepszych stron internetowych,
Webstary Internautów – nagrody internautów, Webstar Creative dla najlepszych kampanii, kreacji oraz statuetka dla Człowieka Roku Polskiego Internetu.
„Serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy, które są najlepszym dowodem uznania. Sukces nie tylko cieszy, ale także
mobilizuje do dalszej pracy nad rozbudową strony. Pragnę aby
witryna klaj.pl nie była jedynie wizytówką naszej gminy, ale
przede wszystkim samorządowym informatorem, bogatym
w bieżące aktualności oraz platformą komunikacji pomiędzy
mieszkańcami, a urzędem. Podziękowania kieruje także do
przedstawicieli agencji interaktywnej sugar3*, za zaangażowanie i zgłoszenie naszej strony do plebiscytu” – mówi Wójt
Gminy, Zbigniew Strączek.
W miarę jedzenia rośnie apetyt. I Tak właśnie jest w przypadku naszej gminy. Każdy sukces rodzi kolejny.

Rozdanie nagród w konkursie na najlepszą stronę internetową województwa Małopolskiego

W 2012 roku, gmina Kłaj została laureatem Plebiscytu „Euro
Gmina”. Przyznany certyfikat to wyróżnienie za skuteczność
w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych. Był to początek „fali sukcesów”.
W lipcu ubiegłego roku, oficjalna witryna gminy został
wyróżniona przez SGiPM w konkursie na najlepszą stronę internetową województwa Małopolskiego w kategorii gmina.
Kłaj może się także pochwalić certyfikatem „Samorządowy
Lider Edukacji 2013”. Nagrodę tą gmina otrzymała przez
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, podczas
finałowej gali III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP.
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„Ambitny i Realny”
Budżet Gminy Kłaj
na 2014 rok
W dniu 7stycznia 2014 r. na XXXIV Sesji Rady Gminy radni podjęli Uchwałę w sprawie Budżetu
Gminy Kłaj na 2014 r. oraz Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata
2014-2019. Prace, nad przygotowanym przez Wójta Gminy Zbigniewa Strączka budżetem i prognozą finansową, trwały od listopada 2013 roku. Obie uchwały uzyskały pozytywną opinię Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Lucyna Buczek
Przewodnicząca Rady Gminy
Według załącznika do uchwały Przychody i Rozchody
Budżetu Gminy Kłaj wynoszą:
1. Dochody ogółem: 34.337 845,00
2. Wydatki ogółem: 32.140 054,00
3. Wynik (1-2) – nadwyżka: 2.197 790,00 zł
4. Rozchody budżetu ogółem: 2.197 790,00 zł
z tego: spłata kredytów i pożyczek wieloletnich
– 2.197 790,00 zł
Wśród wydatków kwota 25.682 129,00 zł została przeznaczona na wydatki bieżące a 6 457 000 zł na wydatki
majątkowe.
A oto niektóre, istotne dla mieszkańców gminy wydatki:
1. Rolnictwo i łowiectwo (w tym infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi) – 3 020 792,00 zł
2. Transport i łączność (w tym drogi publiczne) – 877
280,00 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa (w tym m/in. modernizacja
obiektów komunalnych)- 2 281 509,00 zł
4. Działalność usługowa (w tym plany zagospodarowania
przestrzennego) – 170 000,00 zł
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– 392 420,00 zł
6. Oświata i wychowanie – 12 963 152,00 zł.

7. Ochrona zdrowia – 154 000,00 zł
8. Pomoc społeczna – 4 167 020,00 zł
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
– 1 658 822,00 zł
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 993 490,00 zł
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym
biblioteki) – 360 000,00 zł
12. Kultura fizyczna – 105 00,00 zł
Przewidziano również rezerwę budżetową w wysokości
100 000, 00zł. Aby zapewnić gminie płynność finansową,
gdy np. z opóźnieniem spływają środki z budżetu państwa czy Urzędu Skarbowego Rada Gminy wyraziła zgodę na kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt musi zostać spłacony
wciągu roku budżetowego).
Radni w głosowaniu (za 12 głosów, 1 głos wstrzymujący,
1 przeciwny) wyrazili akceptację dla budżetu, uważając,
że jest to budżet realny chociaż bardzo ambitny. Przewidziano w nim działania na terenie każdego sołectwa
gminy. Uchwalony budżet będzie realizowany przez Wójta Gminy, który zaznaczył, że zaakceptowane do realizacji
zadania będą wykonane gdy gmina pozyska do nich dofinansowanie zewnętrzne, projekty zostały przygotowane, starania trwają.
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Komputery dla
mieszkańców
Dobiegły końca prace nad montażem wież masztów antenowych.
Już wkrótce dostęp do Internetu będzie miało 70 gospodarstwa domowych, szkoły i inne instytucje z terenu naszej gminy.
Oliwia Bieda
W ramach zadania „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie
Kłaj” 70 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w najnowszy
sprzęt komputerowy. Już w chwili obecnej, sprzęt jest sukcesywnie dostarczany i montowany u beneficjentów.
Mieszkańcy dostaną komputery marki HP Pro 6300 MT i 20 calowe monitory. Zgodnie z projektem, w bieżącym roku odbędą się szkolenia
beneficjentów ostatecznych z obsługi komputera. Uczestnicy szkolenia
dowiedzą się jak obsługiwać sprzęt komputerowy, jak poruszać się po
Internecie oraz nauczą się obsługi pakietu biurowego.

morządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.
Wyniki rankingu odzwierciedlają w sposób wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego w podziale
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gmina Kłaj wśród 1575 gmin wiejskich plasuje się
na 227 miejscu (dla porównania: 336 miejsce za rok 2010). Daje
to nam 12 miejsce w województwie małopolskim (na 121 gmin),
pierwsze w powiecie wielickim. Ciągła tendencja wzrostowa (od
2010 r.) świadczy o rozwoju naszej gminy. Jest to efekt pracy wójta gminy, pracowników urzędu, samorządu i mieszkańców Gminy
Kłaj.

Budynek kłajowskiego
OSP jak nowy
Zakończyły się prace nad realizacją inwestycji pod nazwą
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kłaj”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 20072013 operacji.
Dariusz Pilch
Budynek OSP w Kłaju może pochwalić się nowoczesną salą wykładową. Nowa sala została przystosowana do szkoleń. Wyposażona
została w sprzęt audiowizualny, tablicę interaktywną, stoły oraz
stołki. W świetlicy budynku Straży Pożarnej przeprowadzono także cyklinowanie podłogi wraz z malowaniem oraz malowaniem
ścian. Całość zadania wyniosła 25.600,00 złotych z czego uzyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
w wysokości 17.920,00 złotych.
Nasze stowarzyszenie stara się by kłajowska świetlica nie była
tylko zwykłą remizą strażacką, ale ciekawym miejscem spotkań
strażaków i sympatyków OSP.

Gmina Kłaj w Rankingu
Początek roku to czas podsumowania, porównywania osiągniętych
rezultatów, wyników za rok ubiegły. Jest to niezwykle ważne również dla samorządów terytorialnych, pozwala ocenić dotychczasowe
wyniki, określić cele i dalsze działania.
Lucyna Buczek
„Zrównoważony Rozwój Społeczno - Gospodarczy Jednostek Samorządu
Terytorialnego”
Pod takim tytułem, po raz kolejny prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonał porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Badanie jest oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego,
daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu. Analiza zebranych
danych pozwala ocenić jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa
w Polsce. Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek sa-
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Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zapisać się do OSP Kłaj,
działać w młodym, prężnym i ambitnym zespole prosimy o kontakt: osp.klaj@interia.pl. Zapraszamy!
Zdjęcia na okładce z tyłu

Gruszki internetowy serwis
sołectwa wystartował
Idea najnowszej odsłony strony internetowej pojawiła się wraz
pomysłem organizacji obchodów XXX-lecia sołectwa.
Damian Bułat
Po kilku miesiącach prac i pokonaniu mniejszych i większych problemów
organizacyjnych udało się umieścić witrynę poświęconą najmniejszemu
sołectwo w naszej gminie. Do tworzenia serwisu zapraszam wszystkich
chętnych. Na stronie systematycznie będą pojawiać się kolejne wiadomości, informacje, ciekawostki, zdjęcia… wszystko związane z miejscowością Gruszki.
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Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
32-015 Kłaj 652 TEL/FAX. 12 284-23-03
bok@gpkklaj.pl NIP: 6832081489 REGON: 122877846 KRS: 0000468970
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 lipca 2013 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.
32-015 Kłaj 652, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000468970, NIP 6832081489, REGON
122877846, wstąpiła w ogół praw i obowiązków dotychczasowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju i przejęła świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kłaj.
W związku z powyższym, począwszy od stycznia 2014 roku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
sp. z o.o. w Kłaju będzie sukcesywnie realizowało program wymiany wszystkich dotychczas zawartych
umów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
Treść nowej umowy została dostosowana do przepisów obowiązującej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006.123.858), Rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj uchwalony przez Radę Gminy Kłaj uchwałą z dnia 7.10.2013 r. nr XXXVI/247/2013.
Wymiana umów dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Kłaj korzystających z komunalnej sieci wodociągowej oraz zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i ma na celu uregulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy
Przedsiębiorstwem a naszymi Klientami. Brak zgody na zawarcie nowej umowy w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania będzie jednoznaczny z brakiem woli do korzystania z naszych usług.
Umowy będą dostarczane do Odbiorców przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. W szczególnych przypadkach będą wysyłane drogą pocztową.
W załączeniu znajduje się wzór umowy w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbioru
ścieków.
Wzór umowy pod pobrania na stronie www.klaj.pl oraz www.gpkklaj.pl/
Z poważaniem,
Leszek Makowiecki
Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
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Jakie cele wyznaczył sobie Pan
na ten rok?
Nie będzie to rok inny niż minione trzy lata mojej kadencji. Staram się wywiązywać ze
swoich zobowiązań. Przede wszystkim zależy mi na realizacji planowanych inwestycji oraz
pozyskaniu środków zewnętrznych. W planach na rok 2014 rok jest budowa chodnika w
okolicy szkoły w Kłaju, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów ZSO. W Targowisku i Szarowie będziemy prowadzić prace budowy kanalizacji. W Szarowie także zostanie
ocieplony budynek Domu Kultury oraz oddziału przedszkolnego. Remont Domów Kultury planujemy także
w Łysokaniach oraz Dąbrowie. W bieżącym roku realizowana będzie także inwestycja budowy budynku socjalnego
dla sportowców w Brzeziu. Generalnego remontu i rozbudowy doczeka się także budynek kłajowskiej jednostki
OSP, a na Ośrodku Zdrowia, także w Kłaju wymieniony zostanie dach. Wszystkie prace jakie będą wykonane w tym
roku zostaną podane do informacji publicznej jeżeli pozyskamy na nie środki zewnętrzne. W dalszym ciągu będą
prowadzone prace w szkołach i placówkach przedszkolnych. Pragnę aby nasze dzieci mogły uczyć się i przebywać
w czystych, estetycznych i przede wszystkim bezpiecznych pomieszczeniach.
Dziękuję,
Oliwia Bieda

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kłaj
Wójt Gminy Kłaj informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lutego
2014 roku do 14 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu
Gminy w Kłaju, w godzinach 10.00 do 14:00. Wyłożenie planów zagospodarowania przestrzennego
odbywać się będzie na balkonie sali widowiskowej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach
zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10
marca 2014 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy
w Kłaju o godzinie 16:00.
Więcej informacji na stronie www.klaj.pl
Zapraszamy.
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Informacja w sprawie
wynagrodzenia
członków
Rady Nadzorczej
Spółki Gminnego
Przedsiębiorstwa
Komunalnego
W związku z bardzo licznymi pytaniami informujemy, że dzięki staraniom Wójta Gminy Kłaj
członkowie Rady Nadzorczej Spółki Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kłaju nie
dostają wynagrodzenia.
Leszczek Makowiecki
Prezes GPK
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XXII Finał Orkiestry
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku już po raz dwudziesty drugi, a Szkoła w
Kłaju i jej wolontariusze – dwudziesty pierwszy raz.
Renata Olszowska
Wolontariusze XXII Finału
Jesteśmy z ekipą Jurka od samego początku i nasze
zaangażowanie oraz wieloletnia współpraca zostały nagrodzone i uhonorowane w postaci dyplomu,
medalu i podziękowań, wiszących w naszym Gimnazjum.
Hasło tegorocznego Finału brzmiało: „NA RATUNEK”, a fundusze zbierane były „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki seniorów”.
W tym roku chęć bycia wolontariuszem zadeklarowało łącznie 49 uczniów z gimnazjum w Kłaju,
Targowisku i Brzeziu.
Pogoda zachęcała do spacerów w niedzielę 12 sty-cznia i wielu ludzi dobrej woli wrzuciło do puszek
kwestarskich nie tylko przysłowiową złotówkę.
Podczas kwestowania na terenie naszej gminy i
Krakowa udało się zebrać dzięki hojności wrzucających 26 tysięcy złotych, co w porównaniu z większymi sztabami stanowi bardzo wysoką kwotę,
większą o 10 tysięcy niż w roku ubiegłym.
Po otwarciu i przeliczeniu pieniędzy z puszek okazało się, że najwięcej w tym roku zebrali:

Budowa Placu
Zabaw przy
Wiejskim Domu
Kultury
w Brzeziu
zakończona
Zachęcamy mieszkańców do korzystania!
Przy Domu Kultury w Brzeziu powstał Plac Zabaw na który Gmina Kłaj dostała dofinansowanie
w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00883-6930-UM640196/12 na
operację z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, która została zawarta w dniu 17.01.2012r. pomiędzy Gminą
Kłaj a Samorządem Województwa Małopolskiego.

Angelika Łach – 1 624, 29 zł
Katarzyna Kosak – 1 394, 13 zł
Emilia Majerz – 1 362,62 zł
Katarzyna Kołodziej – 1 164, 57 zł
Patrycja Kubas – 1 164, 32 zł
Dziękujemy za Waszą hojność i do zobaczenia
w roku następnym. Podziękowania dla Barbary
Rybak i Krystyny Rak za pomoc okazaną podczas
tego Finału.

Obrady Rady
Gminy i nagrody
dla młodych
artystów
Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy
rozpoczęto od oficjalnego rozdania
nagród dla zwycięzców Gminnego
Konkursu plastycznego pt. „Nie pijesz
– zdrowo żyjesz”, którego organizatorem była Rada Sołecka Kłaja wraz
z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oliwia Bieda
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyła sołtys Kłaja – Anna Konieczna,
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jadwiga Skoczek oraz Wójt Gminy – Zbigniew Strączek.

Wydatki na przedmiotowe zadanie zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Powstały Plac Zabaw jest ogólnodostępnym miejscem z którego zachęcamy do korzystania. Znajdują się na nim następujące urządzenia do zabawy:
zestaw żonkil, podwójna huśtawka, sprężynowiec
konik.
Plac jest bezpiecznym miejscem zabaw gdyż posiada ogrodzenie oraz monitoring. Jest wyposażony
w ławki i kosze na śmieci, które zapewnią porządek
oraz pozwolą spocząć Rodzicom pilnującym bawiące się dzieci.

Nagrody otrzymali:
Wajda Natalia, Kowal Wiktoria, Grzegorz
Glica, Katarzyna Kołodziej, Zuzanna Majerz, Julia Chudecka, Katarzyna Kosak,
Justyna Pilch, Emilia Trzaskalska, Sandra
Świętek, Mirella Kościółek, Natalia Maciejasz, Martyna Rajca, Piotr Guzikowski.
Po części oficjalnej rozpoczęto obrady
Rady Gminy na której podjęto uchwały
dotyczące m.in. Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
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1% dla Strażaków

APELUJEMY

• do społeczeństwa • do strażaków ochotników i zawodowych
• do członków ich rodzin i znajomych • do sympatyków i przyjaciół strażaków
• do kierownictw firm, zakładów i instytucji
o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju.
Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia,
środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.
Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności
i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Wójt Gminy Kłaj
Naczelnik US w Wieliczce
zaprasza
wszystkich Mieszkańców Gminy
na darmowe szkolenie pn:

Pomagając strażakom ochotnikom pomagasz sobie!

Składanie zeznań PIT
drogą elektroniczną.

Zeznania podatkowe - sposoby rozliczania oraz ulgi i odliczenia za 2013r.”
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel
Urzędu Skarbowego w Wieliczce
Termin szkolenia:
25 luty 2014 godz. 16.00
Miejsce: sala widowiskowa
w Urzędzie Gminy w Kłaju
Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Kłaj
zaprasza
Mieszkańców gminy
zainteresowanych
twórczością plastyczną
na spotkanie organizacyjne powstającej Grupy Twórczej,
które odbędzie się
10 marca 2014 r. o godz.17
w sali konferencyjnej UG
(budynek gdzie mieści się biblioteka).
Jeżeli lubisz,(lubiłaś, lubiłeś) rysować,
malować i chcesz rozwijać (lub odkryć)
swoje umiejętności powinnaś, powinieneś dać sobie szansę
i pod okiem profesjonalisty spróbować
swoich sił w tej dziedzinie sztuki. Malowanie obrazów to chwila wyciszenia,
relaksu, radości i satysfakcji dla każdego twórcy, to coś co robimy dla siebie.
Zachęcamy serdecznie dorosłych, „starszą młodzież”
Panie i Panów – wszystkich, którym „coś
w duszy kolorowo gra”.
Dodatkowe informacje i zapisy –

p. Jolanta Błaszczyk nr tel. 605 848 775.
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Ogłoszenie
Urząd Stanu Cywilnego w Kłaju informuje, że są przygotowywane wnioski
o przyznanie „Medali za długoletnie
pożycie małżeńskie”. Zgłoszenia par
małżeńskich, które wspólnie przeżyły
50 lat są przyjmowane osobiście lub
telefonicznie na numer (12) 284-13-49.

W naszym Kłajowskim OSP
powstaje „Izba Tradycji”
i Ty możesz być jej
współtwórcą.
Zapraszam wszystkich chętnych do
ofiarowania przedmiotów związanych
ze strażą do nowopowstałej „Izby
Tradycji”. Sprawdźmy nasze strychy,
odkurzmy szuflady i stwórzmy niepowtarzalne muzeum naszej przeszłości
strażackiej na przyszłość. Poszukiwana jest również kronika, która była
prowadzona przez mieszkańca Kłaja.
Jeżeli chcesz
przekazać rekwizyty prosimy o kontakt
z OSP Kłaj lub Urzędem Gminy.
Gminny Komendant OSP Kła
Dariusz Pilch
Tel. kont: 12 284 27-80, 12 284-11-00
12 284-10-45
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PO D Z I Ę KO WA N I A
Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Sołtys i Rada Sołecka wsi Grodkowice
składają serdeczne podziękowania
dla Sponsorów
Tradycyjnego
Spotkania Noworocznego:

Uniwersytet Trzeciego Wieku
składa serdeczne podziękowania

Zarząd OSP w Szarowie
składa serdeczne podziękowania
dla mieszkańców, sympatyków
i wszystkich osób wspierających
naszą jednostkę w 2013 roku,
wraz z życzeniami
Wszelkiej Pomyślności
w Nowym Roku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chudzicki Grzegorz i Aneta
Gaj Jan i Grażyna
Horąży-Rał Jolanta
Jankowicz Dorota
Klimczak Maria i Anna
Klucznik Anna
Lasoń Lucyna
Mętel Dorota
Migdał Włodzimierz
Niedziocha Celina
Pilch Sebastian i Renata
Rajca Stanisława - Firma Woj.-Dan
Skimina Kamila i Agnieszka
Szczygieł Agnieszka
ZAYE STUDIO Wieliczka

Dziękujemy także za pomoc w przygotowaniu imprezy Pani Celinie Niedziocha i jej córce Ani oraz Radnemu Panu
Janowi Gaj.
Kazimiera Olchawska, Sołtys
oraz Rada Sołecka

Podziękowania
Zarząd Klubu Sportowego
Start Brzezie
wraz z zawodnikami
serdecznie dziękuje
mieszkańcom Brzezia, Gruszek
i Łysokań
za ciepłe przyjęcie podczas
świątecznego kolędowania.
Aby w nadchodzącym roku udało się
zrealizować to, co przyniesie profity,
przewidzieć to, co przeszkodzi w ich
osiągnięciu i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Dużo radości, sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach
nieistotnych i zdrowego zatroskania
w tych najistotniejszych.
Zarząd KS „Start” Brzezie

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie
dla wszystkich mieszkańców
Szarowa oraz Dąbrowy
za miłe przyjęcie kolędników
w gronie rodzinnym oraz wspólne kolędowanie. Te chwile spędzone razem
z Wami pozostaną w naszej pamięci.
Kolędnicy z Szarowa i Dąbrowy

Pani Prezes SHU Stanisławie Nowak,
Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Wieliczce oddział w Kłaju Janinie
Rybka, Pani Danucie Fortuna, Pani Danieli Kożuch, Panu Markowi Nowakowi
piekarnia MARCO, Paniom: Katarzynie
Zębali i Joannie Janusz „Twoja Apteka”
Kłaj, Pani Svietłanie Góral sklep obuwniczy, Panu Zenonowi Czubakowi sklep
ABC. Pani Zofii Przeździk przewodniczącej Koła Gospodyń za wypożyczenie naczyń oraz Panu Zbigniewowi
Prochwiczowi i Pani Małgorzacie Balik
za pomoc przy organizacji.
Przygotowywania
do wspólnego wieczoru
trwały kilka dni.
Pragniemy także podziękować
wszystkim, którzy włożyli tak wiele
serca i zaangażowania
tj. Barbarze Manowita, Irenie Porębskiej, Irenie Porębskiej, Janowi
Płachno, Krystynie Wróbel-Chudeckiej,
Wiesławie Cichy, Wiesławie Kuczaj,
Lidii Fortuna, Elżbiecie Kuraś, Lucynie
Sobas, Bożenie Bieda, Stanisławie
Lech, Marii Janiczak, Jolancie Marii
Błaszczyk, Annie Augustynowicz,
Teresie Maziarz, Dorocie Kaczmarczyk,
Annie Chorob, Kazimierze Włodarczyk,
Annie Bondyra.
Zarząd UTW

Podziękowania
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłaju
pragną złożyć gorące podziękowania
dla Państwa Jerzego i Elżbiety Łysek,
prowadzących Zakład Cukierniczy
z siedzibą w Kłaju 675
za przekazanie wyrobów cukierniczych dla podopiecznych tut.
Ośrodka.
To niezwykle ważne, że los drugiego
człowieka nie pozostaje dla Państwa
obojętny.
Pracownicy GOPS’u w Kłaju

Szczególne podziękowania należą się
naszym sponsorom i darczyńcom:
– Piekarnia-Cukiernia „JANEK” Adam
Dziadur
– KRUSZ-BUD Piotr Iwulski
– Firma Budowlano-Remontowa „LASOŃ-BUD” Marek Lasoń
– Usługi - Transport, roboty ziemne
i różne w budownictwie - Stanisław
Iwulski
– Hotel - Restauracja „AZALIA” Anna
Jachymek
– EventSerwis.com - Daniel Rajca
– Firma Gastronomiczna „FRYKAS”
Tomasz Wajda, Zbigniew Buczek
Fiberway.pl
– Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
„EWA” Ewa Dziedzic
– Usługi Instalacyjne „HYDRODOM”
– Seweryn Wajda
Pragniemy również złożyć podziękowania wszystkim podatnikom, którzy
w rozliczeniu PIT wybrali naszą jednostkę OSP.
Jednocześnie zachęcamy
i przypominamy o możliwości
przekazania 1% podatku
na OSP w Szarowie:
KRS 0000116212
- należy podać cel szczegółowy 1%
wpisując OSP Szarów, Szarów 346b,
32-014 Brzezie, woj. małopolskie.
Dziękujemy.
Zarząd OSP Szarów

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję
panu Janowi Gałatowi
za wykonanie tablicy
dla Gminnej Izby Regionalnej w Kłaju.
Krystyna Gierat
Opiekun Gminnej Izby Regionalnej
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OŚ W IATA

Ratujemy i uczymy ratować
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju każdego człowieka, a jego naruszenia
mogą się zdarzać w wielu sytuacjach dnia codziennego, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia narażonych osób.
Anna Margielewska
Beata Pagacz
Przeżycie osób znajdujących się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia zależy od czasu. Oznacza to, że każda czynności musi
być zorganizowana i musi mieć na celu ratowanie życia. Dlatego
znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej jest tematem priorytetowym. O wiedzy z tego zakresu, decydują indywidualne uwarunkowania każdego człowieka w odpowiedni sposób
ukształtowane poprzez kolejne szczeble edukacji.
Mając na uwadze ważność tego zagadnienia od siedmiu lat realizujemy w szkole Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
„Ratujemy i uczymy ratować”. Nasza szkoła przystąpiła do Programu w 2007 roku, dzięki WOŚP, ukończyłyśmy specjalne szkolenia,
przygotowujące do prowadzenia zajęć, otrzymaliśmy również
bezpłatnie fantomy, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne, które są na bieżąco przez WOŚP dosyłane, i które
otrzymuje każdy uczeń. Program został również zaakceptowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jego ukończenie skutkuje odnotowaniem tego na szkolnym świadectwie uczniów. W ciągu tego czasu udało nam się wyszkolić w tym zakresie ponad 270
uczniów, uczęszczających do klas młodszych.
Podejmowanie odpowiednich kroków w celu podniesienia stanu wiedzy, umiejętności reagowania, kształtowania właściwych
nawyków w tym zakresie jest konieczne, tak aby pierwsza pomoc
stała się dla dzieci czymś naturalnym. W zajęciach zwracamy również szczególną uwagę, by miały one charakter cykliczny, by reprezentowały one odpowiedni, profesjonalny poziom oraz by były
prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych.
Rozumiejąc ważność tematyki bezpieczeństwa w życiu dzieci, od
samego początku realizacji Programu „Ratujemy i czymy Ratować”
rozszerzyłyśmy go o cykl zajęć: „Jak żyć bezpiecznie? Jak unikać
zagrożeń?”. Zajęcia te obejmują zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

„The Green Flag
across Europe”
Ten projekt będzie skupiony wokół zielonych terenów, miejsc każdego szkolnego
partnera (10) podczas czterech pór roku.
Edyta Imos
Każda szkoła będzie dążyła do zdobycia na-
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Przez ich realizację przede wszystkim staramy się uświadomić
dzieciom, że świat zewnętrzny atrakcyjny i tajemniczy – z ich
punktu widzenia - często także dostępny na wyciągnięcie ręki nie zawsze bywa przyjazny, kryje w sobie, bowiem różnorodne
zagrożenia. Stają się one realnym niebezpieczeństwem zwłaszcza wtedy, gdy nie przestrzega się zasad mających temu bezpieczeństwu służyć. Niewłaściwe zachowania to efekt braku wiedzy,
wyobraźni, świadomości i umiejętności myślenia przyczynowo –
skutkowego. Naturalnej ciekawości świata i chęci przeżycia szczególnych wrażeń i przygód - powinna, zatem towarzyszyć świadomość różnorodnych zagrożeń, umiejętność zapobiegania im bądź
unikania niebezpiecznych sytuacji. Naszym zadaniem stało się
zatem wyposażenie dzieci już od najmłodszych lat w kompetencje umożliwiające stosowanie w praktyce przyswojonych zasad,
a tym samym bezpieczne funkcjonowanie w najbliższym środowisku społeczno - technicznym (na drodze, w parku, na placu zabaw, na ulicy, w lesie, nad wodą, w górach, w domu, w środkach
komunikacji publicznej , w miejscach wypoczynku itp.).
W kształtowaniu odpowiednich zachowań, służacych bezpiecznemu funkcjonowaniu, ogromnie ważne jest współdziałanie
rodziców, ich wpływ, świadomość oraz postawy. Mając na uwadze
powyższe włączamy rodziców w proces edukacyjny, uświadamiając im, że pozostawiając dziecku margines swobody powinno się
go przekonać do konieczności stosowania reguł i zasad, które
w pewnym sensie ograniczają swobodę, ale w efekcie przygotowują dzieci do życia we współczesnym otoczeniu. W zamian za to,
oferujemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Świadome przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wyposaża bowiem dzieci w nawyki, które dając mu poczucie bezpieczeństwa wzmacniają jego
wiarę w siebie i budują pozytywny obraz własnego „ja”. Nabiera
również większego znaczenia stosunek dzieci do innych ludzi i do
otoczenia, w którym żyją. Chodzi bowiem o kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, unikania nadmiernego ryzyka, ale także życzliwej i partnerskiej postawy wobec
innych, kultury osobistej oraz zrozumienia, a tym samym również
w przyszłości odpowiedzialności za życie i zdrowie innych.

grody - „zielonej flagi”, która pomoże uczniom
osiągnąć większą świadomość ekologiczną.
W czasie realizacji projektu dzieci będą używać różnych form technologicznych ( e-mail,
program Power Point, video, zdjęcia i obrazy,
mp3, publikowanie stron WWW, Twinspace)
oraz dzieliło się swoimi pomysłami, doświadczeniami z rówieśnikami z innych krajów.
Projekt realizuje klasa 2a Szkoły Podstawowej
pod kierunkiem p. Edyty Imos.

Samodzielność styczeń-luty 2014

O ŚW I ATA

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego
„Owce w sieci” - Grodkowice
Komputer, Internet, telefon komórkowy, które w ostatnich latach zaczęły odgrywać w życiu dzieci i młodzieży niezwykle ważną rolę,
otwierają przed młodym pokoleniem nowe możliwości, ale jednocześnie – niosą ze sobą nowe problemy i zagrożenia.
Edyta Rajska
Justyna Trzaskalska
Już w wieku przedszkolnym dzieci potrafią korzystać z różnych programów
komputerowych, dla wielu nie jest problemem ściągnięcie nowej gry i jej
uruchomienie. Często potrafią także posługiwać się telefonem komórkowym.
Natomiast na początku szkoły podstawowej zazwyczaj sprawnie poruszają się
po Internecie, a z telefonu komórkowego korzystają praktycznie na co dzień.
Dzieci powinny znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi
radzić! W związku z tym uczniowie z oddziału przedszkolnego – 4letnie „Misie”
oraz „Smerfy” z klasy „O”, w październiku i listopadzie b.r. objęte zostały projektem edukacyjnym „Owce w sieci”.
Kreskówki „Owce w Sieci” powstały w ramach programów Zodpovedne.sk,
Pomoc.sk oraz Stopline.sk, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
W Polsce projekt „Owce w Sieci” został opracowany i jest realizowany przez
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Fundacja
Dzieci Niczyje oraz NASK. Podczas realizacji projektu wykorzystano kreskówki o następującej tematyce: (Bez kożuszka - Publikacja nagich zdjęć i nagrań
w Internecie, Tajemniczy przyjaciel – Uwodzenie przez Internet – grooming,
Białe owce - Dyskryminacja i rasizm w Internecie, Nie tańcz z wilkami - Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo, Dziewięćdziesiąt dziewięć - Łańcuszki
szczęścia, Bekanie - Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości, Mała
miss - Anoreksja, internetowe przepisy na urodę, Zemsta – Prześladowanie).
Kreskówki odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Treść odwołuje się do motywów
ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tra-

dycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak
współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie
każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.
Głównym celem projektu była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Prowadzące zajęcia z dziećmi, pokazały, jak unikać zagrożeń, podpowiedziały, gdzie mogą
szukać pomocy (Helpline.org.pl oraz osoby dorosłe z najbliższego otoczenia).
Nie zapominano również nauczyć, że Internet i inne nowoczesne technologie otwierają szeroki dostęp do wiedzy oraz ułatwiają komunikację. Razem
z dziećmi szukano, więc dróg wykorzystania jego zalet. Zwrócono uwagę dzieci na netykietę, czyli zasady dobrego wychowania w wirtualnym świecie. Rozmawiano z nimi o tym, jak należy się zachowywać będąc członkiem internetowej społeczności, jakie są granice, co można, a czego nie powinno się robić.
Dzieci nauczyły się, że krzywda doznana w wirtualnym świecie może boleć tak
samo, jak krzywda w świecie realnym. A ponadto, iż choć Internet daje złudzenie anonimowości, są odpowiedzialne za swoje zachowania w Sieci.
Kolejnym ważnym aspektem było nauczenie dzieci krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści. Tak, by same potrafiły ocenić, które informacje są prawdziwe oraz komu mogą zaufać w wirtualnym świecie. Podczas
rozmów przestrzegano dzieci, by nie ulegały naciskowi innej osoby bądź grupy, zwłaszcza anonimowej. Podczas cotygodniowych spotkań, dzieci dzieliły
się swoimi doświadczeniami z korzystania z Internetu, bardzo uważnie i z dużym zainteresowaniem oglądały każdą kreskówkę, a następnie dyskutowały
o jej treści oraz postawach postaci. Na koniec wspólnie konstruowały morał,
który przypominał o tym, jak uniknąć zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Dziękujemy „Misiom” i „Smerfom” za zaangażowanie i współpracę!

Sprawozdanie z realizacji projektu
„Filmoteka szkolna.
Nowe horyzonty edukacji filmowej”
Od października 2013r. klasa IV z ZSO Targowisko bierze udział w projekcie „Filmoteka szkolna. Nowe horyzonty edukacji filmowej”. W jego ramach
co miesiąc wraz z wychowawcą jeździ do Krakowa, aby obejrzeć film z cyklu Kino współczesne.
Milena Świętek, kl. IV
Na miejsce dojeżdżamy busem. Nie jest to wyjątkowo wygodny środek transportu, ale czas podróży upływa nam szybko ze względu na miłą atmosferę.
Przed każdym seansem spotykamy się z gościem specjalnym, który przybliża
nam jego formę i tematykę. Po ekranizacji zadaje nam różnorodne pytania.
W październiku mieliśmy możliwość oglądnięcia filmu „Orps” opowiadającego o dyrygentce, która tuż przed konkursem wyrzuciła z orkiestry dziecięcej
najzdolniejszych muzyków. Oni jednak nie zrezygnowali i usilnie dążyli do
celu. Film podobał nam się ze względu na dzieci, które doskonale potrafiły
radzić sobie w trudnych sytuacjach. W listopadzie obejrzeliśmy „Indianina”.
Opowiadał on o młodym chłopcu indiańskiego pochodzenia, mieszkającym
w europejskiej rodzinie. Z czasem zaczął czuć się bardzo zagubiony i postanowił dowiedzieć się czegoś o swoich korzeniach. Film porusza poważny temat,

jakim jest adopcja oraz tożsamość. Natomiast w grudniu byliśmy na ekranizacji
pt.: „Święta Karli”. Rodzice Karli rozwiedli się. Dziewczynka zazdrościła koleżance, która zbliżające się święta Bożego Narodzenia miała spędzić z całą rodziną. Karla podjęła decyzję o ucieczce z domu. W styczniu mieliśmy możliwość
oglądnięcia filmu „Max Minski i ja”. Opowiada on o spełnianiu swoich marzeń.
Dziewczynka, która woli książki niż sport postanawia za wszelką cenę dostać
się do szkolnej drużyny koszykowej i wyjechać na zawody. Okazuje się, że ich
patronem jest książę Luksemburga, jej idol. Film był bardzo fascynujący, ponieważ ukazywał walkę z przeciwnościami i dążenie do celu, czasem wbrew
opiniom innych.
Projekt, w którym bierzemy udział jest niezwykle pouczający i skłaniający do
refleksji. Każdy film porusza inny temat, problem. Możemy identyfikować się
z niektórymi postaciami i przeżywać wraz z nimi ich historie oraz kształtować
właściwe postawy. Cała klasa z niecierpliwością czeka na kolejne filmy.
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Nowe zasady rekrutacji
do przedszkoli w gminie Kłaj
W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) zwana potocznie „ustawą rekrutacyjną”.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Przepisy nowelizacji w znacznym stopniu zmieniają dotychczasowe
zasady rekrutacji do przedszkoli, zatem zarówno rodzice dzieci korzystających już z wychowania przedszkolnego, jak i zamierzający
w przyszłym roku szkolnym posłać swoje pociechy do przedszkoli
lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinni się z nimi zapoznać. Jest to o tyle istotne, że przez najbliższe
dwa lata będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym zasady
określone przez ustawę stosowane będą w ograniczonym zakresie
a placówki będą miały większą swobodę w wykorzystywaniu dotychczas stosowanych i sprawdzonych własnych rozwiązań.
Zgodnie z nowymi zasadami postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza
się co roku na kolejny rok szkolny tylko na wolne miejsca, co oznacza, że rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego i zamierzający nadal je tam posyłać są
zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tej właśnie placówce.
Deklaracji nie składają rodzice obecnych sześciolatków i dzieci
urodzonych w I półroczu 2008 r., a zatem rozpoczynających naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej (obowiązek szkolny), nawet
jeśli klasa pierwsza będzie uczyła się w pomieszczeniach oddziału
przedszkolnego. Deklaracje dotyczące przyszłego roku szkolnego,
należy złożyć do dyrektora placówki w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 marca 2014 r. Wzór można otrzymać w przedszkolu lub
szkole, jest on również dostępny na stronach internetowych gminy
i placówek oświatowych. Ilość deklaracji złożonych przez rodziców
posłuży do określenia liczby wolnych miejsc w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym, na które będzie prowadzona rekrutacja.
O ilości wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole lub szkoła
w oddziałach przedszkolnych rodzice będą informowanie w sposób
ogólnie przyjęty w danej placówce.
Nowe zasady rekrutacji uwzględniają kilka grup dzieci kandydujących do przyjęcia o szczególnym statusie uprzywilejowania ze
względu na sytuację osobistą lub rodzinną. Spośród dzieci zamieszka łych na terenie gminy w pierwszej kolejności do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne lub posiadające niepełnosprawne
rodzeństwo, niepełnosprawnych rodziców (jednego lub obojga),
rodziców samotnie wychowujących oraz objęte pieczą zastępczą.
Kandydat, w zależności od spełniania kryteriów, potwierdzonych
odpowiednią formą dokumentu lub oświadczenia, otrzyma odpowiednią ilość punktów preferencyjnych, przy czym wszystkie kryteria mają jednakową wartość. W pierwszej kolejności przyjmowane
będą dzieci z największą ilością punktów. Jeżeli po przeprowadze-
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niu pierwszego etapu rekrutacji liczba kandydatów nadal przewyższać będzie ilość wolnych miejsc przeprowadzony zostanie drugi
etap rekrutacji, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, w szczególności takiej, w której rodzic samotnie wychowujący dziecko musi pogodzić obowiązki zawodowe
z rodzinnymi, a także lokalnych potrzeb społecznych, czy wysokości
dochodu przypadającego na członka rodziny. Dyrektor może określić nie więcej niż sześć kryteriów oraz każdemu z nich przyporządkować odpowiednią, niekoniecznie taką samą, ilość punktów lub
też określić kolejność (ważność) poszczególnych kryteriów w procedurach naboru. Z kryteriami przyjętymi w gminie rodzice zostaną
zapoznani w terminie umożliwiającym skuteczne złożenie wniosku.
Podstawą zakwalifikowania do postępowania rekrutacyjnego jest
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, złożony odpowiednio do dyrektora przedszkola lub
szkoły, wyłącznie przez rodziców dzieci, które do tej pory nie korzystają z wychowania przedszkolnego. Wniosek uwzględnia przede
wszystkim dane osobowe i adresowe, spełniane przez kandydata
lub rodziców kryteria naboru oraz inne, ważne i istotne informacje
o dziecku. Rodzic będzie miał również możliwość wskazania na terenie gminy innych placówek publicznych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, na wypadek nieprzyjęcia dziecka
do placówki, której wniosek dotyczy. W takim przypadku dziecku
wskazana zostanie inna placówka z niewyczerpanym limitem wolnych miejsc. Termin składania wniosków oraz terminarz postępowania rekrutacyjnego zostanie określony po ostatecznym ustaleniu
jednolitych kryteriów, zasad i procedur rekrutacji. Wzór wniosku
będzie można otrzymać w przedszkolu lub szkole, będzie on również dostępny na stronach internetowych gminy i placówek oświatowych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia
potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. Proces rekrutacyjny będzie prowadzony przez komisję powołaną przez dyrektora, w skład której wchodzić będą przedstawiciele
rady pedagogicznej i gminy a w razie potrzeby przedstawiciele rodziców.
Niespełnianie lub spełnianie w ograniczonym zakresie kryteriów
określonych dla pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego nie uniemożliwia przyjęcia dziecka do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego. Jeżeli suma deklaracji i wniosków
o przyjęcie będzie mniejsza niż ustalony limit miejsc do przedszkola zostaną przyjęci wszyscy kandydaci. Biorąc pod uwagę objęcie
obowiązkiem szkolnym połowy ilości dzieci z rocznika 2008 należy
przewidywać, że w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych nie
zabraknie miejsca dla żadnego zainteresowanego dziecka.
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Święta, święta i… po przerwie
Każda przerwa w odbywaniu zajęć dydaktycznych przez szkoły jest uciążliwa dla Rodziców, w szczególności dla pracujących i posiadających małe dzieci, którym w tym czasie trzeba zapewnić opiekę.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj
Jedni, obwiniając szkołę za niewywiązywanie się z obowiązków, otwarcie manifestują niezadowolenie, a niejednokrotnie
podejmują interwencję, żądają wyjaśnień lub składają oficjalne skargi. Inni, nie mający podobnych kłopotów, dostrzegają
problem w samym zjawisku i w publicznej, bardziej lub mniej
otwartej wymianie zdań, nie oszczędzają ani władz gminnychobciążając je za taką organizację nauczania, ani nauczycieli.
Nauczyciele bronią się przed zarzutami twierdząc, że przerwa
została ustalona zgodnie z przepisami a rodzice byli o niej informowani z odpowiednim wyprzedzeniem i nie zgłaszali potrzeby zapewnienia jakiemukolwiek dziecku opieki w tym czasie. Racja, jak to zwykle bywa, leży po obu stronach, choć nie
do końca jest zbieżna z zajmowanymi stanowiskami w sprawie.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której przewidziane są ferie letnie i zimowe
(a takimi są wszystkie podstawówki i gimnazja w gminie), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym
okresowi ferii i w czasie ich trwania. Wakacje i ferie zimowe
dla nauczyciela są zatem tym samym, co urlop dla przedstawicieli innych grup zawodowych, czyli dniami wolnymi od pracy (choć w przypadku nauczycieli urlop jest dłuższy a termin
jego wykorzystania odgórnie określony). Jednocześnie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji
roku szkolnego określa przysługujące uczniom przerwy w nauczaniu – zimową (na ogół od 23 do 31 grudnia) i wiosenną
(od czwartku przed do wtorku po świętach wielkanocnych)
oraz daje możliwość ustalenia dalszych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych - 6 dni w szkole podstawowej
i 8 w gimnazjum. Dni te mogą (ale nie muszą) być wyznaczone
przez dyrektora szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,
rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem
warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych szkoły.
Zapis taki oznacza dla dyrektora obowiązek skonsultowania
decyzji ze wszystkimi wymienionymi podmiotami szkoły lub
przynajmniej poinformowania ich o ilości i terminach wyznaczonych dni wolnych a organom decyzyjnym tych podmiotów
daje możliwość wyrażenia opinii, albo wnioskowania o zmianę
zaplanowanych terminów lub o zapewnienie takiej organizacji
pracy szkoły, aby odpowiadała potrzebom lub postulatom nauczycieli, rodziców i uczniów.
W odróżnieniu bowiem od okresu wakacji i ferii wszystkie
pozostałe dni przerw w szkole są dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych, co oznacza, że szkoła jest zobowiązana do or-

ganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich
uczniów potrzebujących lub zainteresowanych a sami nauczyciele w tym czasie powinni realizować inne zadania statutowe. Występujące nadal w tych kwestiach nieporozumienia
świadczą wyłącznie o braku zaangażowania i współpracy oraz
niezadowalającym poziomie komunikacji i przepływu informacji między podmiotami społeczności szkolnej, co potwierdzają odmienne stanowiska różnych przedstawicieli w tej samej sprawie.
Odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce w naszych szkołach, jednoznacznie należy stwierdzić, że nie wszyscy nauczyciele w czasie ponad dwutygodniowej zimowej przerwy
świątecznej wyczerpali obowiązujący ich w tym czasie wymiar
godzin dydaktycznych. W związku z powyższym, zgodnie ze
stanem prawnym, będą oni zobowiązani do wypracowania
odpowiednio większej ilości godzin w innych okresach roku
szkolnego. W zamian za niezrealizowane godziny, w szkołach –
w czasie wolnym od lekcji będą odbywać się różne formy zajęć
edukacyjnych dla uczniów, pierwsze już w czasie najbliższych
ferii szkolnych, a następne w drugim półroczu. Dzięki temu
uczniowie zainteresowani będą mogli skorzystać z zajęć rekreacyjnych, sportowych, wspomagających i rozwijających uzdolnienia, a jednocześnie wszystkie potrzebujące dzieci zostaną
otoczone niezbędnym zakresem opieki, jeżeli tylko potrzeby
takie będą sygnalizowane przez rodziców. Warto przypomnieć
też, że w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych pracują
w normalnym trybie przedszkola i oddziały przedszkolne, dostosowując czas pracy do realnie zgłaszanych potrzeb. To kompromisowe rozwiązanie powinno być satysfakcjonujące dla
wszystkich zainteresowanych stron.
Tak długa przerwa świąteczna miała miejsce w naszych szkołach po raz pierwszy, ale nie należy wykluczać, że w przyszłości
układ dni wolnych w kalendarzu będzie umożliwiał i zachęcał
do podobnej organizacji pracy, zatem sytuacja ta powinna być
sygnałem dla rodziców do większego zainteresowania się tym,
co się w szkole dzieje. Gdy jedna ze stron (reprezentacja rodziców i uczniów) zazwyczaj rezygnuje z egzekwowania przysługujących im uprawnień, druga strona (w tym wypadku dyrektor, nauczyciele) zwalnia się z obowiązku zasięgania opinii
w sprawach, które ta druga strona-nie zabierając głosu – sygnalizuje jako mało istotne. Bez zaangażowania się i aktywnego udziału przedstawicielstw rodziców i uczniów nie zbudujemy szkoły samorządnej, tak jak nie zorganizujemy lokalnej
społeczności bez aktywnego udziału jej obywateli w sprawach
życia codziennego. W innym wypadku decydować za nas będą
ci, którzy głośniej krzyczą a nie ci, którzy mają rację.
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Karate Tradycyjne

Mistrzostwa Europy

Rafał wywalczył wraz ze swoimi kolegami z drużyny Pawłem Januszem i Michałem Januszem srebro w kata drużynowym.

Sezon 2013 został w piękny sposób podsumowany przez zawodników
KKKT, którzy podczas ostatnich międzynarodowych zawodów w tym
roku – Mistrzostw Europy - kilkakrotnie stawali na najwyższym podium.
Anna Sobczyk
Podczas zawodów zorganizowanych w dniach 7-8 grudnia, zawodnicy KKKT
oraz ich trener zdobyli razem aż 8 medali. Jak zawsze nie zawiodła wielokrotna
medalistka Klaudia Mleko, która czterokrotnie wychodziła na podium, w tym
2 razy na najwyższe miejsce. Oprócz 2 złotych medali, Klaudia zdobyła również
srebro w konkurencji fukugo i brąz w konkurencji en-bu, występując ze swoim
klubowym kolegą Krzysztofem Buczkiem. Krzysiek na koniec udanego sezonu
zyskał 3 nowe medale m.in. wspomniany brąz w konkurencji en-bu oraz 2 złote krążki kolejno w konkurencjach kata drużynowe i kata indywidualne.
Trener KKKT miał podwójnie ciężkie zadanie, gdyż będąc jednocześnie instruktorem i wsparciem dla swoich podopiecznych, sam również występował jako
zawodnik w kategorii seniorów. Rafał jak zawsze udowodnił swoją przynależność do światowej czołówki w karate, czego potwierdzeniem są dwa medale:
złoto w kata drużynowym oraz srebro w konkurencji fukugo.

Nasza przygoda
pod żaglami
II edycja Programu
Energa Sailing
12 stycznia w ŚDS w Gruszkach odbyło się uroczyste zakończenie I edycji
programu ,,Energa Sailing” realizowanego z udziałem dzieci szkolnych z
gminy Kłaj.
Adam Kociołek
Młodzi żeglarze wraz z rodzicami spotkali się z przedstawicielami Klubu Żeglarskiego Horn z Krakowa Panią Józefą Ogrodnik i Andrzejem Ogrodnikiem.
W spotkaniu uczestniczyli też Sylwester Skoczek Wiceprzewodniczący Rady
Gminy, a zarazem członek YC Szarów, oraz Pani Dorota Chudecka nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej w Szarowie i opiekunka Zielonej Szkoły Pod Żaglami
zorganizowanej w czerwcu zeszłego roku.

Mistrzostwa Świata
Podczas Mistrzostw świata w Karate Fudokan, w których udział wzięło
1500 zawodników z 46 państw, jak zawsze mogliśmy liczyć na Klaudię
Mleko, Krzysztofa Buczka oraz ich trenera Rafała Wajdę.
Anna Sobczyk
Klaudia zdobyła 3 medale, w tym srebro w konkurencji kata drużynowe, brąz
ze swoim klubowym kolega Krzysztofem Buczkiem w konkurencji en-bu oraz
kolejny brąz w kumite drużynowym. To były bardzo intensywne zawody dla
Klaudii, gdyż startując w tak wielu konkurencjach musiała utrzymać formę
i koncentracje przez cale dwa dni mierząc się na macie z duża ilością przeciwników.
Krzysiek również zdobył 3 medale, w tym brąz w konkurencji fukugo, brąz
w konkurencji en-bu oraz brąz w konkurencji kumite drużynowe. Zdobyte medale potwierdzają wysoką formę tego zawodnika, a ilość konkurencji świadczy
o jego wszechstronnym talencie.
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Dzieci otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia żeglarskiego oraz książki
szkoleniowe mające ich zachęcić do dalszej kontynuacji przygody z żaglami.
Pani Prezes Ogrodnik podsumowała niemal roczne działania w ramach programu ,,Energa Sailing” oraz przedstawiła założenia do kontynuacji programu.
W drugiej części spotkania omówiono możliwości kontynuacji zajęć żeglarskich
dla dzieci i młodzieży oraz w ramach reaktywowanego YC Szarów dla dorosłych.
Ostatnim akcentem były relacje z rejsów morskich, w których brali udział niektórzy z uczestników spotkania. Być może w tym roku zostanie zorganizowany
obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży a dla dorosłych rejs morski.
II edycja programu Energa Sailing
Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczyna się nabór do 2. Edycji
Programu Energa Sailing Edukacja. Tym razem jest on adresowany również do
szkół podstawowych.
Program edukacji żeglarskiej Energa Sailing to projekt Polskiego Związku Żeglarskiego realizowany przy wsparciu Grupy ENERGA. Program Energa Sailing
łączy elementy edukacyjne i sportowe. Jednym z jego elementów jest projekt
Energa Sailing Edukacja, skierowany do dzieci w wieku od 7 do 9 lat, które do
tej pory nie miały styczności z żeglarstwem. Cały program szczegółowo opisany
jest na stronie: www.edu.energasailing.pl
Żeglarstwo to sport, który kształtuje charakter i siłę ducha, uczy dyscypliny
i pokory wobec natury. Wspomaga rozwój odpowiedzialności za samego siebie
i za innych, a jednocześnie pozwala nauczyć się dobrej współpracy w grupie
i skutecznej komunikacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 601 96 89 01.
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„X halowy turniej piłkarski
seniorów w Kłaju”
W tym roku w sobotę w dniu 7.grudnia na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących spotkać się miały zespoły, które od lat rywalizują o palmę pierwszeństwa
w tych zawodach.
Jerzy Czubak
W rywalizacji miały uczestniczyć zespoły z Wiednia i ze Lwowa, Krakowa oraz Gminy Kłaj, niestety drużyna FC Obroszyn nie uzyskała wizy wjazdowej do Polski, być może ze względu na
napiętą sytuację polityczną na Ukrainie, natomiast drużyna „Wisły” Wiedeń na miesiąc przed
turniejem zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach. W tych okolicznościach do turnieju
zaprosiliśmy drużyny lokalne, co wcale nie zmniejszyło walorów sportowych tego turnieju,
wręcz przeciwnie, drużyny: „Bieżanowianki”, „Skotniki”, „Wieczystej”, „Rybitw” „Targowianki”
i „Wolnych” Kłąj zadbały o wysoki poziom i atrakcyjność całego turnieju. Turniej rozegrano
w dwóch grupach eliminacyjnych a następnie zwycięzcy grup walczyli o I miejsce w turnieju,
drużyny, które zdobyły 2 miejsce w grupach walczyły o III miejsce a drużyny z 3 miejsca w grupie o V miejsce. Po rozegraniu eliminacji okazało się, że rywalizacja o pierwsze miejsce w jubileuszowym turnieju pozostała wewnętrzną sprawą lokalnych rywali Gminnych: „Targowianki”
i „Wolnych ” Kłaj, co dodało smaku i kolorytu tym rozgrywkom i trzymało kibiców w napięciu
do ostatniego meczu. Mecz o I miejsce wygrała zdecydowanie Tarnowianka, która pokonała
Wolnych Kłaj 5 : 1.

Tabela Turnieju
Miejsce Nazwa Drużyny
1.
Targowianka Targowisko
2.
Wolni Kłaj
3.
Wieczysta Kraków
4.
Rybitwy
5.
Bieżanowianka
6.
Skotniki Kraków
			

punkty
3
0
3
0
3
0

Stosunek
bramek
5:1
1:5
4:1
1:4
4:2
2:4

Najlepszym strzelcem turnieju został Moroński Jarosław z Bieżanowianki zdobywca 3 bramek,
najlepszym bramkarzem został wybrany Michalski Dariusz z Wolnych Kłaj a najlepszym zawodnikiem Szczepański Rafał z Wieczystej Kraków.
Turniej ten został zorganizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego, Spółdzielni
Handlowo Usługowej Samopomoc Chłopska w Kłaju oraz środków własnych TS Wolni Kłaj.
Całość tekstu znajduje się na stronie: www.klaj.pl

Rafał
Wajda
wśród
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najlepszych
sportowców

Małopolski
W plebiscycie Asy Małopolski sensei Rafał
Wajda zajął szóste miejsce, w pierwszej trójce
znaleźli się Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk
i Agnieszka Radwańska.
Odbierając wyróżnienie sensei powiedział, że bardzo dziękuje wszystkim, którzy na niego głosowali
i dodał, że to był pracowity rok startów, zgrupowań
i ostrych treningów nie tylko zresztą dla niego, ale
także dla jego uczniów ćwiczących w Krakowskim
Klubie Karate Tradycyjnego na terenie Krakowa
oraz Kłaja i że być może kiedyś właśnie któryś
z nich znajdzie się w gronie najlepszych sportowców Małopolski.
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SP OŁE C Z EŃST W O
Warsztaty
„Decoupage
krok po kroku”
W mroźny styczniowy dzień, ale w gorącej atmosferze w przedszkolu w Targowisku odbyły
się warsztaty Degoupage.
Katarzyna Bazela
Nauczycielki zapoznały się ze sztuką dekorowania
różnych przedmiotów za pomocą papierowych serwetek. Podczas zajęć uczestniczki poznały tajniki
techniki decoupage, która otworzyła przed nimi
drogę do ciekawej i fascynującej przygody, jaką jest
własnoręczne zdobienie przedmiotów.

Początek roku
w Kole Emerytów
Jak zwykle o tej porze planujemy działania Koła
na wiosnę i lato. Wkrótce czeka nas spotkanie
„walentynkowe” obowiązkowo z sercem i chrustem.
Zarząd Koła
Pączki zostawimy sobie na „tłusty czwartek”. Wiosnę
będziemy witać w ogrodzie botanicznym w Krakowie a lato w Niepołomicach gdzie chcemy między
innymi zobaczyć gwiazdy i niebo w obserwatorium
astronomicznym. Jak zawsze Święta Wielkanocne
poprzedzi „jajeczko”. Obecne na tą okazję robimy
z „wikliny papierowej” koszyczki na „święcone”. Instruktarzu udziela nam cierpliwie nasza koleżanka
Irena Włodarczyk. Wybierzemy się na 2-3 wycieczki :
Szczawnica - Krościenko, Zalipie i okolice, Bieszczady. Chętni w czerwcu wyjadą na Węgry do Hajduszoboslo, a we wrześniu do Drvenika na Chorwację.
Tyle planów na pierwsze półrocze. Obecnie organizujemy biblioteczkę bowiem otrzymaliśmy w darze
od emerytki z Krakowa Aleksandry Bilińskiej dużo
książek.

Orszak Trzech
Króli
6 stycznia o 10.00 pod Ośrodkiem Zdrowia
w Kłaju licznie zgromadzili się mieszkańcy, schola, karatecy, harcerze oraz oczywiście Trzej Królowie.
5DH „Leśni Ludzie”
Dla każdego uczestnika pochodu czekały naklejka,
śpiewnik z kolędami oraz korona w jednym z trzech
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kolorów. Po odczytaniu listu prezydenta RP, uformował si ę orszak. Prowadziły 4 aniołki, za nimi szli
Trzej Królowie, za każdym z nich szpaler chorągwi
Orszaku, a za chorągwiami ludzie ubrani w odpowiedni kolor. Pochód przemaszrował do Kościoła,
a zgromadzonym mieszkańcom została przybliżona
historia mędrców. Czy Trzej Królowie byli magami,
królami czy mędrcami? Było ich trzech, dwóch czy
może sześćdziesięciu? W promieniach słońca i przyjaznej atmosferze śpiewano również kolędy. Przed
kościołem na wszystkich czekała Maryja z Józefem
oraz Dzieciątko, któremu Królowie złożyli dary. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta z poświęceniem kredy i kadzidła.

Mikołajki jak
z bajki
w „Jaskółce”
Od wielu lat Mikołajki kojarzą się z prezentami i wielką przyjemnością. Co roku,
każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi go św. Mikołaj
i przyniesie jakiś upominek.
Marzena Krupa
Dzieciom ze „Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń” Mikołaj zapowiedział się 18 grudnia w Wiejskim Domu
Kultury w Szarowie. Oczekując na św. Mikołaja,
dzieci obejrzały Jasełka przygotowane przez podopiecznych Jaskółki i ich wychowawców. Oprócz
programu artystycznego odbyło się wiele zabaw
ruchowych oraz konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejszy portret św. Mikołaja”. Tuz po poczęstunku,
w trakcie zabawy tanecznej ponad 60 dzieci powitało św. Mikołaja okrzykiem radości. Mikołaj zanim
rozdał prezenty chciał jednak upewnić się, że daje
je grzecznym dzieciom, dlatego wypytywał o ich
zachowanie, prosił o śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków. Usłyszał też obietnicę od wszystkich dzieci, że w następnym roku będą starały się
zachowywać jeszcze lepiej, bo przecież grudzień
bez św. Mikołaja nie miałby swojego uroku. Gdy
wszystkie wielkie pakunki zostały już rozdane radości nie było końca i na każdej twarzyczce pojawił
się szeroki uśmiech. W podziękowaniu za prezenty
dzieci zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy i pamiątkowej fotografii.
Podczas całej uroczystości były z nami panie z zaprzyjaźnionego „Stowarzyszenia Nasze Dzieci”. To

dzięki ich hojności, wysiłkom i serdeczności Dzień
Świętego Mikołaja zawsze należy do wspaniałych
i udanych. Dziękujemy!

„Powalczmy
o przyszłość”
w Jaskółce
W Domu Kultury w Szarowie odbyło się spotkanie profilaktyczne poświęcone tematyce uzależnień dla uczniów trzecich klas gimnazjów
biorących udział w projekcie systemowym „Powalczmy o przyszłość”.
Ewelina Gaj
Marzena Twardosz
Problem uzależnień wśród młodzieży jest ogólnie
znany w całym społeczeństwie, szczególnie narażone na oddziaływania środowiska lokalnego jest
młodzież w wieku dorastania (gimnazjalnym). Poprzez działania świetlicy socjoterapeutycznej finansowej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych udało się zorganizować
spotkanie, które mogli poprowadzić specjaliści,
spotykający się w codziennej praktyce zawodowej
z różnymi formami uzależnień. Pani Psycholog Elżbieta Frączek oraz Pani Pedagog Paulina Jankowicz,
pracownicy placówki Wsparcia Dziennego „Jaskółka” prowadzący szkolenie poprzez warsztatowe
przygotowanie spotkania, ciekawą formę prowadzenia zajęć skupiły uwagę uczniów. Młodzież
chętnie brała udział w odgrywanych scenkach,
w przygotowanych zadaniach z podziałem na grupy.

Niedziela
poświęcona
rodzinie
29 grudnia, w kościele parafialnym pw. Świętego
Józefa Robotnika w Kłaju swój Jubileusz 25-lecia
oraz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało
kilka kłajowskich par.
Oliwia Bieda
Słowo Boże na tą okazję wygłosił ksiądz kanonik Kazimierz Budek. Dla jubilatów piękną pieśń o miłości
„Warto dla jednej miłości żyć” zaśpiewali chórzyści
z gminnego chóru „Gaudium”. Tradycyjnie artystom
dyrygowała – Renata Kamoda przy akompaniamencie muzycznym Marii Arkusz.
Po Mszy Świętej mieszkańcy gminy mieli okazję
wysłuchać bożonarodzeniowego koncertu kolęd,
także w wykonaniu chórzystów. Kościół rozbrzmiewał melodiami m.in. „Kolędy Góralskiej”, „Kolędy
Mazurskiej”, „Mojej Kolędy”, „Aniołów z naszych gór”
czy „Znaku Bożego”.
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PR Z E D SZ KOLA
Góra Grosza
w przedszkolu
w Kłaju

Nowy „Przyjaciel
Przedszkola
w Dąbrowie”
W ramach cyklu „Ośmielam lęk przed spotkaniem ze szpitalem” nasze przedszkole gościło
położną. Pani Sylwia, prywatnie ciocia naszej
Judytki, pracuje na oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Wcześniaka Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie.
Renata Kalisz
Opowiedziała, kto pracuje w szpitalu, pokazała
jaki strój noszą lekarze, jaki pielęgniarki i położne.
Zwróciła uwagę dzieci, kim jest położna. Dzieci
dowiedziały się, że gdy braknie brzucha mamy,
niektóre dzieci mieszkają w małych, plastikowych
domkach- inkubatorach. Dowiedzieliśmy się również, że Maleństwa urodzone wcześniej, powinny
często przytulać się do swojej Mamusi czy Tatusia,
do miejsca, gdzie bije ich serce. Pani Sylwia zaprezentowała dzieciom również wiele ciekawych
sprzętów i rzeczy potrzebnych do badań w szpitalu. Bardzo dziękujemy Pani Sylwii, ciesząc się, że
dołączyła do grona „Przyjaciół naszego Przedszkola”

i bajkowej scenografii. Gromkie brawa nagrodziły
piękny występ zerówkowiczów.
Po przedstawieniu wychowawczyni dzieci z klasy
„0” b - pani Halina Kosak zaprosiła wszystkich do
wspólnej zabawy: dzieci z Czarodziejskiego Kuferka wyjmowały różnego rodzaju bajkowe rekwizyty
natomiast przedszkolaki odgadywały tytuł bajki,
z której ów przedmiot pochodził. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Na koniec wszystkie dzieci
otrzymały słodką nagrodę.
Bardzo dziękujemy naszym starszym kolegom oraz
pani Halinie Kosak za zaproszenie na wspaniały występ oraz za wspólną zabawę!

Bal karnawałowy
przedszkolaków
z Targowiska
28 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Targowisku na balu karnawałowym w stylu egipskim
bawiły się dzieci z grup: Pszczółek, Motylków
i Biedronek.
Małgorzata Cesnyka

Wizyta
przedszkolaków
w szkole
W dniu 27 stycznia dzieci z Przedszkola w Kłaju
z grupy III i IV wybrały się do ZSO Kłaj na przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów klasy „0”b.

Wodzirejem balu byli: Faraon i królowa Egiptu - Kleopatra. Wszystkie dzieci przebrały się w kolorowe
i bajkowe stroje. Na przedszkolnym balu pojawiły
się postacie rodem ze starożytnego Egiptu, królewny, wróżki, motylki, biedronki, byli też rycerze,
batman i wiele innych postaci bajkowych. Karnawałowy bal rozpoczęto prezentacją strojów
tanecznymi pląsami. Dzieci brały aktywny udział
w różnych konkursach i zabawach integracyjnych –
układały piramidy z kubeczków, odnajdywały znaki
egipskie. Wszystkie przedszkolaki chętnie tańczyły
przy wesołej egipskiej muzyce, a na zakończenie
balu brały udział w konkursie na najlepiej tańczącą
parę – zwycięzcy zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Wszystkie przygotowane atrakcje pozwoliły
dzieciom spędzić czas w radosnej atmosferze oraz
dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra grosza
jest największa na świecie.
W Przedszkolu Samorządowym w Kłaju po raz
pierwszy odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”.
Koordynatorzy akcji:
Anna Wiśniewska, Aneta Błażewicz – Sobas
Akcja trwała od 25 listopada do 6 grudnia 2013
roku. Przed rozpoczęciem akcji dzieci zostały zapoznane z celem zbiórki groszy i uświadomione
o potrzebie pomocy innym dzieciom. W akcję chętnie zaangażowali się rodzice przynosząc faktyczne
‘’góry groszy’’. Po przeliczeniu okazało się, że zostało zebrane 125,46 złotych.
Dzięki takim akcjom mamy szansę uwrażliwić
dzieci na pomoc innym. Uzmysłowić także nam
dorosłym, że warto pomyśleć o innych i im pomóc.
Musimy pamiętać, że sami za parę groszy nic nie
zdołamy kupić, ale razem działając wspólnie możemy podarować komuś piękny prezent.

Szarów
21 stycznia przedszkolaki zaprosiły babcie
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta do
Domu Kultury w Szarowie.
Anna Bryndza
Zaproszono także Dyrektora GZES’u – Kazimierza
Srokę, dyrekcję ZSO w Szarowie M.Czyż, E.Ponisz,
sołtys - Alicję Wójtowicz. Dzieci zaprezentowały
program artystyczny: wiersze, piosenki, inscenizacje ruchowe związane z tematyką Dnia Babci
i Dziadka oraz tradycją Bożego Narodzenia. Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali swoje wnuczęta. W tym dniu przedszkolaki podarowały swoim
dziadkom dużo uśmiechu oraz własnoręcznie wykonane laurki. Na zakończenie spotkania, rodzice
dzieci przygotowali słodki poczęstunek. Atmosfera
tej uroczystości była wspaniała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Ten ważny dzień
w roku na długo pozostanie w ich pamięci.

Anna Wiśniewska
Nasi wychowankowie z zainteresowaniem śledzili
losy małej Helenki, złego wilka oraz dzielnego leśniczego. Bajka, choć doskonale znana dzieciom
bardzo się im podobała. A to dzięki świetnie odgrywającym role aktorom, przepięknym strojom
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PRZE DS ZKOLAKI BABCI O M I D Z I A D KO M
Grodkowice
25 stycznia 2014 roku w Sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowana przez dzieci z przedszkola
i klas I-III ze SP w Grodkowicach.
Anna Fortuna
Goście zasiedli przy pięknie udekorowanych
stołach, na których znalazł się słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. Blask świec stworzył miłą, rodzinną atmosferę i zachęcał do
oglądania na scenie swoich wnucząt. Występ
składał się z dwóch części. W pierwszej z nich,
przedszkolaki przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe, zapraszając babcie i dziadków
do wspólnego kolędowania. Na środku sceny
znajdowała się piękna szopka, a w niej Józef z Maryją, w otoczeniu aniołów, zwierząt,
pastuszków, diabełków oraz królów. Aniołki
wzruszyły babcie i dziadków w tańcu „Cyt, cyt
na paluszkach”, delikatnie stąpając po ziemi
i śpiewając. Oprócz tradycyjnych kolęd takich
jak: „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem” czy
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, dzieci śpiewały również mniej popularne pastorałki.
Dodatkową atrakcją była iluminacja świetlna
podczas jasełek wprowadzająca wszystkich
w świąteczny nastrój. Dzieci doskonale spisały się w roli małych aktorów, deklamując swoje kwestie oraz przygotowując odpowiednie

do swojej roli stroje.
W drugiej części dzieci z klas I-III zaprezentowały repertuar sceniczny, na który składały się: skecze, wiersze, piosenki, taniec
dla babci i dziadka. Pierwszoklasiści zaskoczyli wszystkich swoim poczuciem humoru przedstawiając krótkie skeczowe scenki,
dodatkowo wzbogacając swoje wypowiedzi
oryginalnymi rekwizytami i przebraniami.
Dzieci z klasy drugiej zaimponowały babciom
i dziadkom pięknymi wierszami i piosenkami.
Trzecioklasiścinatomiastzachwyciliwszystkich
w tańcu na ludową nutę, strojami krakowskimi,
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a także wierszami i piosenkami.
Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały dziadkom uroczyste sto lat oraz wręczyły
samodzielnie wykonane upominki, przygotowane wcześniej w szkole i przedszkolu.
Wnuczęta pod okiem wychowawców zaprezentowały bogaty repertuar, który dostarczył
gościom dużo radości i wzruszeń a sala wypełniona była po brzegi.

Kłaj
17 stycznia w sali widowiskowej Urzędu
Gminy dzieci z przedszkola w Kłaju wystawiły „Bajkowe Jasełka”, a dedykowały je
babciom i dziadkom z okazji zbliżającego
się ich święta.
Aneta Błażewicz - Sobas
Maluchy, jako pierwsze, z dumą i pewnością
siebie przedstawiły swój program artystyczny. Rytmiczne piosenki oraz piękne wiersze
bardzo przypadły do gustu zgromadzonym
gościom.
Najstarsze przedszkolaki wcieliły się
w bajkowe postacie, które przybyły do betlejemskiej szopki oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Wśród bajkowych bohaterów
publiczność mogła zobaczyć: Krasnoludki,
Sierotkę Marysię, Kopciuszka, Czerwonego
Kapturka, Jasia i Małgosię, Kota w Butach,
Pinokia, Rybaka, Bolka i Lolka, Wróbelka Elemelka.
Wszyscy mali aktorzy cudownie prezentowali się w swoich rolach, w swój występ wkładali całe serce i zapał. Nietypowe
przedstawienie obejrzeli licznie zgromadzeni
dziadkowie, babcie, rodzice oraz zaproszeni
na tę uroczystość goście: Wójt Gminy Kłaj Pan
Zbigniew Strączek oraz Dyrektor GZEAS-u
w Kłaju Pan Kazimierz Sroka, którzy dużymi
brawami nagrodzili występ małych aktorów.
Na zakończenie dzieci złożyły życzenia,
wręczyły seniorom prezenty i zaprosiły na
wspólne świętowanie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w organizowaniu

uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka. Ponadto dziękujemy Rodzicom, którzy pomogli
przygotować stroje i rekwizyty do występów
jasełkowych.

Dąbrowa
Dzień Babci i Dziadka to święto, o którym
każdego roku pamiętają dzieci z Przedszkola w Dąbrowie. Podczas uroczystości,
które odbywają się z tej właśnie okazji
przedszkolaki prezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne…
Joanna Karasińska
W tym roku nasze przedszkole uczciło Dzień
Babci i Dziadka inaczej niż zwykle. Dzieci zaprosiły ukochanych Dziadków do Sali Widowiskowej w Kłaju na przedstawienie… I tu
uwaga! Wykonawcami tym razem nie były
przedszkolaki, lecz zespół Baśniowa Kapela.
Owa Baśniowa Kapela wprowadziła wszystkich gości w góralskie klimaty na podstawie
wzruszającego opowiadania „Zróbmy coś
dobrego”, gdzie bohaterami była dwójka
dzieci mieszkających na Podhalu: Arek i Emilka. Ponieważ przedstawienie miało formę
interaktywną, przedszkolaki śpiewały razem z aktorami. Autorzy starali się pokazać
przedszkolakom, jak zło dobrem zwyciężać.
Niejednej Babci zakręciła się łezka w oku…
szczególnie, że na koniec mogły zobaczyć
wnuków na scenie, śpiewających góralskie
piosenki.

Ale to nie koniec…prawdziwa zabawa
rozpoczęła się po przedstawieniu, kiedy to
Baśniowa Kapela zaprosiła wszystkich gości
do tańca. Wraz z dziećmi i ich babciami oraz
dziadkami, bawił się także wójt gminy – Zbigniew Strączek. Wspólna zabawa i poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz
ciepłe życzenia złożone naszym gościom,
wywołały wiele radości i uśmiechów. Na kolejną taką uroczystość i wspólną zabawę zapraszamy znów za rok.
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„Ga udi um”

i

o

sobie

Renata Kamoda
„Gaudium to balsam dla duszy. To cudowni ludzie, w cudownym miejscu i cudnie śpiewający.”
Tak o Gminnym Chórze „Gaudium” mówi jego dyrygentka – Renata Kamoda.
Czym zajmuje się na co dzień? Co ją interesuje i co cieszy? – O tym opowiedziała w wywiadzie.

Dlaczego akurat dyrygentura?
Chyba tak miało być. Początkowo zupełnie nie myślałam o tym
kierunku – zamierzałam studiować rytmikę, ale jak to zazwyczaj
bywa zaczęły się schody. Wtedy ktoś zaproponował abym zastanowiła się nad wydziałem dyrygenckim. Bez większego przekonania spróbowałam, zdałam egzamin i o dziwo trafiłam w 10.
Skąd to zamiłowanie do muzyki?
Odkąd pamiętam mój dom rodzinny tętnił muzyką. Słuchało się
na co dzień radia, płyt, których było mnóstwo. Mój tata, nie mający nic wspólnego z profesją muzyczną, był obdarzony niezwykłym talentem. Z każdego instrumentu jaki wziął do ręki potrafił
wydobyć najpiękniejsze gamy dźwięków. Najbardziej lubił grywać na skrzypcach. Dziadek ślicznie śpiewał akompaniując sobie
przy tym na gitarze. Również mojej mamie, wujkom i ciociom
nieźle wychodziło takie domowe muzykowanie. W czasie rodzinnych uroczystości, gdy cała rodzina gromadziła się przy stole, zawsze się śpiewało, wtórując przy tym, na czym kto potrafił. Myślę,
że właśnie to znacznie wpłynęło na moje zamiłowanie do muzyki.
Muzyka łagodzi obyczaje?
Można by się zastanawiać czy każdy jej gatunek. Na pewno ta
klasyczna tak, ale czy np. hard rock spełnia taką rolę? Może są
słuchacze, na których taka muzyka wpływa kojąco, być może pozwala wyładować te negatywne emocje. Wówczas z pewnością
obyczaje łagodzi.
Czym zajmuje się Pani na co dzień?
Pracuję w szkole. Staram się przekonywać do ważnej roli jaką muzyka odgrywa w życiu i muszę nieskromnie przyznać, że nawet mi
się to udaje. Poza tym, jak każda polska kobieta sprzątam, gotuję
i piorę (na ucho dodam, że prasować nie lubię).
Jak dobiera Pani repertuar?
Ze względu na to, że chór występuje z różnych okazji, repertuar musi być tak dobrany, by się tematycznie z nimi wiązał. Natomiast sposób opracowania utworów dostosowuję do możliwości
i umiejętności chórzystów – nawiasem mówiąc bardzo zdolnych
muzycznie.

Jakie warunki musi spełnić chórzysta?
Powinien przede wszystkim lubić śpiewanie, uczestniczyć w próbach, umieć wyodrębnić swoją linię melodyczną spośród wielu
głosów i mieć słuch muzyczny.
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Dalej czy bliżej chórzystom do perfekcji?
To trudne pytanie. Perfekcja – doskonałość - czym tak właściwie jest?
Najlepszą kopią samego siebie, czy też dopasowaniem się do ideału
jaki wytyczają mass media, otoczenie, czy ludzie wszechwiedzący?
Czy tak naprawdę istnieje człowiek doskonały?, Czy dobrze wykonanego utworu nie można zaśpiewać jeszcze lepiej? Wydaje mi się, że
wyznaczanie brzegowych granic jest dość ryzykowne. Ważne jest by
to co robimy dawało nam radość, zadowolenie. Byśmy rozwijali się
muzycznie, wokalnie, ale na ile możemy – nie za wszelką cenę. Kiedy
osiągnie się szczyt, to nie ma już więcej nic do zrobienia…?
Planuje Pani jakieś zmiany w chórze?
Broń Boże w takim składzie śpiewa nam się znakomicie, chyba, że
przyjdą nowi wokaliści chętni zasilić nasze szeregi i będziemy mogli wykonywać utwory czterogłosowe. Brakuje nam basów.
„Gaudium” ma już za sobą tourne po gminie. Planujecie koncerty
poza jej granicami?
Oczywiście snujemy takie plany, mając nadzieję, że dojdą do skutku.
Ma Pani jakieś marzenie związane z chórem „Gaudium”?
Mam, ale pozwolę sobie zachować je dla siebie, aby się spełniło.
„Śpiewać każdy może” – czy to prawda?
Pewnie tak. Ważne tylko jak, ale to już zależy od śpiewającego, na
ile dobrze chce śpiewać.
Jaka jest Pani złota myśl?
Nie zastanawiać się, zbyt długo nad tym, czy warto działać. Jeśli
coś robić – to robić dobrze. Pracy, która miałaby być wykonywana, mówiąc kolokwialnie po łebkach, lepiej w ogóle nie zaczynać.
W życiu być dobrym człowiekiem. Postępować tak, by nikt przez
nas nie płakał. Być wiernym swoim ideałom. Nie ulegać modom.
Być po prostu sobą.
Dziękuję za rozmowę,
Oliwia Bieda
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Renata Kamoda o sobie
Gdybym miała milion złotych… to nie wiem co bym z nim zrobiła.
Pewnie podzieliłabym się, a za to co zostanie może ruszyłabym
w podróż życia – najchętniej po obu Amerykach.
Najciekawsze… chwile warto utrwalać, wtedy w każdym momencie można do nich wrócić.
Pamiętam wszystkich ciekawych ludzi, z którymi dane było mi się
spotkać, tak wiele wnieśli w moje życie.
czasem zapominam o Bożym świecie zwłaszcza, gdy rozpisuję jakieś utwory – wtedy potrafię przypalić nawet wodę.
Śpiewam… od niemowlaka. Ponoć wózek „tańczył” przy moich zaśpiewach. Jako trzylatek śpiewałam w przedszkolu, na imprezach
miejskich, w kościele. Stawiano mnie na krześle, żeby można było
mnie nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć.
Marzę… o wielu rzeczach – nie sposób tu wspominać o wszystkich, ale najczęściej o tym, by świat wreszcie zwolnił, chociaż na
małą chwilkę.
Muzyka... pozwala widzieć świat inaczej – oczami serca, tak niepojętnie dla rozumu.
W moim domu… jest po mojemu.
Radio... do niedawna VOX, odkąd stacja nie nadaje szukam przerzucając kanały.
Praca... jest ważna. Daje poczucie własnej wartości. Dobrze jest,
gdy wiąże się z zainteresowaniami, wtedy satysfakcjonuje.
Gaudium… Balsam duszy. Cudowni ludzie, w cudownym miejscu,
cudnie śpiewający.
Kiedyś… usiądę w cieniu i wreszcie przeczytam dobrą książkę, ot
tak, dla samej przyjemności czytania.
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K U LT U R A
Wernisaż prac
malarskich
Józefa
Mularczyka
24 grudnia, w Gminnej Izbie Regionalnej zorganizowany został wernisaż prac malarskich Józefa Mularczyka.
Wernisaż poprowadziła p.Krystyna Gierat – opiekun Izby Regionalnej oraz p.Maciej Mularczyk – syn
artysty. W spotkaniu wzięli udział m.in. Dyrektor
ZSO w Kłaju – Lucyna Dudziak, gospodarz gminy –
Zbigniew Strączek oraz liczne grono mieszkańców
gminy.
Organizatorami byli:
Wójt Gminy Kłaj, Gminna Izba Regionalna
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Rozdanie nagród dla rodzin
„szopkarzy”
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki.
Oliwia Bieda
Aby uczynić zadość tej świątecznej tradycji Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, Gminna Komisja ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Wójt Gminy Kłaj ogłosili drugą edycję konkursu na Najpiękniejszą
Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową.
Konkurs skierowany był do rodzin z terenu gminy Kłaj, a jego celem było m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz umacnianie więzi
rodzinnych.
Oficjalne rozdanie nagród dla zwycięzców oraz dla rodzin wyróżnionych odbyło się 27 stycznia br,
w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju. Nagrody oraz dyplomy wręczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj: Krystyna Gierat, Maria Klimczak i Zdzisław Prochwicz, przewodnicząca Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowej – Jadwiga Skoczek, przewodnicząca Rady Gminy –
Lucyna Buczek oraz sekretarz gminy – Zbigniew Fic.
Zwycięzcy wyróżnieni: Rodzina Skibów z Targowiska, Katarzyna Sobczyk i Nikola Wantuch z Dąbrowy,
Rodzina Kościółków z Targowiska, Rodzina Mirków z Kłaja, Rodzina Sochów z Gruszek, Rodzina Maciejaszów z Łysokań, Rodzina Madejów z Dąbrowy, Rodzina Woźniaków z Łysokań, Rodzina Hytrosiów z Łysokań oraz Rodzina Nowaków z Łysokań.

„Wystrzałowa”
noc
Punktualnie o północy, w noc sylwestrową
w centrum Kłaja niebo rozbłysło się od fajerwerków.
Oliwia Bieda
Aby wspólnie pożegnać odchodzący 2013 rok
i przywitać Nowy 2014 w Skate Parku, obok budynku Urzędu Gminy w Kłaju zgromadziło się bardzo
liczne grono mieszkańców gminy. Mimo bardzo
gęstej mgły, na wspólne witanie Nowego Roku,
na które zaprosił Wójt Gminy – Zbigniew Strączek
zdecydowało się blisko 200 osób. Kilkuminutowy
pokaz sztucznych ogni poprzedziły serdeczne życzenia, które złożył gospodarz gminy oraz symboliczny toast za zdrowie i pomyślność w rozpoczynającym się roku.
Serdeczne podziękowania dla Mari Bugaj – Sobkiewicz za udostępnienie miejsca pod wyrzutnię
fajerwerków.

Noworoczny Koncert Kolęd
w Wieliczce
5 stycznia w Kościele pw. Świętego Klemensa w Wieliczce odbył się noworoczny koncert kolęd w
wykonaniu chórów z Powiatu Wielickiego.
Oliwia Bieda
W przeglądzie wzięła udział także grupa uczniów ze Szkoły Muzycznej. Ze swoim repertuarem wystąpił
także nasz gminnych chór „Gaudium”. Zaprezentowali oni: „Cieszmy się”, „Aniołowie z naszych gór” oraz
„Nad Cichym Betlejem”. Organizatorem koncertu byli: Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Camerata”, ks.
prałat Zbigniew Gerle i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce. Tego rodzaju koncert, pierwszy raz zorganizowany został w roku ubiegłym i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej było w tym roku.
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ŚWIĄTE C ZNIE I NOWO R O CZ N I E
Grodkowice
19 stycznia z inicjatywy Pani Sołtys
i Rady Sołeckiej odbyło się w Szkole
Podstawowej w Grodkowicach spotkanie noworoczne.
Kazimiera Olchawska
Maria Klimczak
W programie uroczystości były Jasełka
przedstawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grodkowicach oraz
koncert chóru gminnego „Gaudium”.
Gościem zaproszonym na uroczystość
była min. Pani Poseł na Sejm RP Elżbieta
Achinger.
Mieszkańcy wsi Grodkowice oraz zaproszeni goście przy suto zastawionych
stołach mile spędzili niedzielny wieczór.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grodkowice
składają podziękowania Pani Dyrektor
Iwonie Marzec za udostępnienie pomieszczeń szkolnych i Gronu Pedagogicznemu za przygotowanie jasełek.

opłatkiem, znaczenie Świąt Bożego
Narodzenia przybliżył nam Łukasz Lenczowski, który przytoczył fragmenty
„Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II –
„Obraz i podobieństwo Boże”.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci
z przedszkola w Dąbrowie. Młodzi artyści zaprezentowali tradycyjne przedstawienie jasełkowe. Były tańce krakowskie,
były dary, a wszystko to dla Małej Dzieciny. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi
brawami.
Swoją obecnością i śpiewem zaszczyciła
nas także dąbrowsko - szarowska grupa
kolędnicza. Nasi kolędnicy zaśpiewali wiele znanych i mniej znanych kolęd
i pastorałek. Siła męskich głosów zrobiła duże wrażenie na słuchającej ich publiczności.
Zgromadzeni goście, mile spędzili czas
na wspólnym kolędowaniu, przy akompaniamencie pana Mariana Szewczyka.
Spotkanie jak co roku zakończyło się
wspólną zabawą taneczną.

Dąbrowa
25 stycznia, w Wiejskim Domu Kultury
w Dąbrowie po raz kolejny odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe.
Danuta Dradra
Przybyłych gości przywitała pani sołtys
Katarzyna Szlachta. Noworoczne życzenia złożyli także Ks. Kanonik Adam Kozłowski, oraz Wójt Gminy Kłaj Zbigniew
Strączek.
Po wspólnej modlitwie i łamaniu się
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Kłaj
26 stycznia w auli Urzędu Gminy spotkali się ci którzy od prawie 5 lat organizują Spotkanie Noworoczne dla
osób samotnych.
Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja
Wśród organizatorów znaleźli się Rada
Sołecka, Koło Gospodyń, Stowarzyszenie
Rozwoju Kłaja oraz w tym roku pierwszy
raz harcerze. Członkowie drużyn V i X
działających na terenie naszej gminy.

Harcerze powitali gości, zajęli się szatnią byli nieocenioną pomocą przy rozdawaniu poczęstunku. Za zaangażowanie pani Ani Koniecznej w poprzednich
latach oraz w tym roku prowadzący to
spotkanie podziękowali ze sceny, a wszyscy zgromadzeni nagrodzili panią sołtys
oklaskami.
Tradycyjnie na stole znalazły się sałatki,
wędliny, śledź, ciasta i owoce, gorące danie w postaci żurku było dobrą rozgrzewką w ten mroźny dzień. Zgromadzeni na
sali wysłuchali życzeń wójta i wznieśli
toast szampanem za pomyślność 2014 r.
Pod przewodnictwem ks. Kazimierza odbyła się modlitwa za tych co odeszli. Jest
to tradycyjny element tego spotkania.
Podczas spotkania z koncertem wystąpił
chór Gaudium. Jego występ został przyjęty a zapłatą za dawkę wysokiego lotu
pieśni było zadowolenie audytorium.
- Czekałem na ten wieczór cały rok – takie
zdanie usłyszał jeden z organizatorów.
Niech to zdanie będzie formą podziękowania dla tych, którzy swój czas poświęcili na przygotowanie tego spotkania.
Dziękujemy sponsorom i w myśl zasady niech nie wie lewa ręka co robi prawa ufamy, że w przyszłym roku również
wesprzecie nas abyśmy mogli dać... choć
jeden wieczór w roku.

Szarów
18 stycznia, w Domu Kultury w Szarowie zorganizowane zostało Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców Szarowa.
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ŚWI ĄTE CZ N I E I N O WO R O C ZN I E
Targowisko

Oliwia Bieda
Wszystkich przybyłych gości przywitała
ciepłym słowem sołtys –Alicja Wójtowicz. Łamanie opłatkiem poprzedziły
życzenia oraz modlitwa, którą odprawił
ksiądz kanonik Adam Kozłowski. Jak co
roku, serdeczne, noworoczne życzenia
składał także wójt gminy – Zbigniew
Strączek.
Część artystyczną rozpoczęto od występu młodych kolędników z „Jaskółki”.
Przedstawienie dzieci przygotowały pod
opieką pań Marzeny Krupy oraz Pauliny Jankowicz. Niezwykle utalentowani,
młodzi aktorzy przypomnieli historię,
która wydarzyła się w miasteczku Betlejem. Fantastyczne stroje oraz bożonarodzeniową dekorację, specjalnie na tą
okazję przygotowała pani Zofia Filipowska – Turecka.
Swoim koncertem instrumentalno –
wokalnym, zebranym umilił czas także zespół New Voice. Młodzież z ZSO
w Szarowie, zaprezentowała kilka znanych kolęd przy akompaniamencie muzycznym p. Marzeny i Bogdana Czyż. Miłym akcentem było wręczenie anioła dla
najaktywniejszego mieszkańca Szarowa,
za licznie podejmowane inicjatywy na
rzecz rozwoju wsi. W tym roku, na miano
szarowskiego anioła zasłużyła sobie pani
Bożysława Nogieć.
W rodzinnej, ciepłej atmosferze wszyscy wspólnie kolędowali, a całe spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.
W tą noc karnawałową mieszkańcy mogli się spotkać i wspólnie się bawić dzięki
Radzie Sołeckiej, Ks. Kanonikowi Adamowi Kozłowskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Radzie Rodziców ZSO
w Szarowie.

Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy
oraz zaproszeni goście zebrali się 12
stycznia na spotkaniu opłatkowym.
Inicjatorem i głównym organizatorem imprezy było SRWT i Sołectwo.
W przygotowania czynnie włączyli się
także uczniowie i nauczyciele z ZSO
w Targowisku.
Iwona Sobas
O godz. 16.00 sala Domu Kultury zapełniła się po brzegi. Przybyłych mieszkańców
oraz zaproszonych gości - m.in. Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj, przywitali
i złożyli miłe i ciepłe życzenia; Pani Anna
Wójtowicz prezes SRWT, Władysława
Kozień - dyrektor ZSO oraz Mieczysław
Piwowar –sołtys. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie szkoły w Targowisku,
którzy zaprezentowali niekonwencjonalne przedstawienie bożonarodzeniowe
pt. „Gdzie się podziało dzieciątko Jezus”.
Wystąpili w nim uczniowie klas od IV
szkoły podstawowej do III gimnazjum,
przygotowani przez Annę Podwyszyńską. Przedstawienie ogromnie podobało się zebranym, nagrodzili młodzież
gromkimi brawami. Sztuka na pewno
skłoniła widzów do refleksji nad sensem
minionych Świąt. Następnie głos zabrał
wójt gminy, który przekazał obecnym
serdeczne, życzenia noworoczne.

wanie, które zakończyło imprezę. Mieszkańcy Targowiska niezwykle chętnie
uczestniczą w corocznych spotkaniach
opłatkowych, dlatego dziękujemy organizatorom za wzruszenia, których nam
dostarczają.

UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kłaju ze wzruszeniem wspomina przedświąteczne spotkanie
opłatkowe, które odbyło się
14 grudnia 2013 r. w sali Widowiskowej Urzędu Gminy.
Dorota Kosmowska
Wspólną Wigilię na ok. 100 osób
rozpoczął Ks. Kanonik Kazimierz
Budek. Gościliśmy Panią poseł
Elżbietę Achinger, Wójta Gminy Zbigniewa Strączka oraz grono zacnych
sponsorów, którzy zawsze wspierają
wszystkie lokalne inicjatywy. Każdy
z uczestników wieczerzy zabrał ze
sobą do domu podarunek

Spotkanie uświetnił swym występem
32- osobowy gminny chór „Gaudium”,
który pod batutą Renaty Kamody i przy
akompaniamencie muzycznym Marii
Arkusz, przepięknie zaśpiewał kilka znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek.
Miłym akcentem było wspólne kolędo-
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