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Jakieś zmiany? Jak w Nowym Roku będzie realizowana polityka podatkowa? Z jakiego rodzaju inwestycji będziemy mogli 
korzystać już niebawem? Na tego rodzaju pytania odpowiada Wójt Gminy Kłaj w wywiadzie, w którym poruszany jest 
temat planów na bieżący rok.

Gospodarz gminy o planach na 2016

WYWIAD

Początek 2016, to doskonały moment żeby zapytać o plany na 
przyszłość… Wobec czego, czy my - Mieszkańcy Gminy mamy spodzie-
wać się jakiś większych zmian? 

- Większych zmian w prowadzonej przeze mnie polityce nie przewiduję. 
Sukcesywnie realizowane będą podstawowe inwestycje tj. naprawa 
nawierzchni drogowych, budowa chodników, utrzymanie i konserwacja 
rowów melioracyjnych oraz prace projektowe przyszłych przedsięwzięć,
w związku ze zbliżającym się rozdaniem środków funduszy unijnych

 
Czy przez najbliższe 12 miesięcy planuje Pan realizację większych, 
czasochłonnych i kosztownych inwestycji?

- Rodzaj oraz wielkość realizowanych w tym roku działań uwarunkowana 
będzie wysokością pozyskanych środków zewnętrznych. Cały czas trwają 
prace przygotowawcze do aplikowania o fundusze, a planów i pomysłów 
mamy mnóstwo. W pierwszej kolejności chciałbym aby udało się zagospo-
darować budynek przy stacji kolejowej w Kłaju, który już na chwilę obecną 
stanowi własność Gminy Kłaj. Znajduje się ona na pierwszym miejscu 
mojej „listy obiektów do modernizacji”. Obiekt, który powinien być 
wizytówką stolicy Gminy – stoi niezagospodarowany i brzydki.
Budynek dworca PKP metamorfozy doczeka się w ramach realizowanego 
wspólnie z innymi gminami projektu pt. „Rekreacyjno – turystyczna Dolina 
Raby”. Z gminami ościennymi, planujemy zagospodarować tereny wzdłuż 
rzeki Raby w place zabaw, plaże, siłownie zewnętrzne dla dorosłych, 
przestrzeń do imprez plenerowych oraz miejsca pod uprawianie różnego 
rodzaju sportów. Zagospodarowania wymaga również część budynku 
Ośrodka Zdrowia w centrum Kłaja, która stanowi majątek Gminy. Jednak 
kolejność realizacji inwestycji w dużej mierze będzie zależeć od ogłoszo-
nych przez Urząd Marszałkowski konkursów. Natomiast środki dla Lokalnej 
Grupy Działania Powiatu Wielickiego mają się pojawić w połowie roku,
a cała procedura może przeciągnąć się do końca 2016 roku.

Jakie dokładnie ma Pan plany co do budynku w którym w połowie 
znajduje się Ośrodek Zdrowia?

- Od samego początku zaplanowaliśmy sobie, że w budynku tym powsta-
nie Centrum Kultury, którego zapotrzebowanie jest bardzo widoczne 
wśród Mieszkańców naszej Gminy. Będzie to główny ośrodek obsługujący 
wszystkie Domy Kultury, odpowiadający na kulturowe potrzeby Mieszkań-
ców. Ponadto, jako osobna jednostka będzie mógł sama na siebie zarabiać.

Będziemy zmuszeni płacić większe podatki?

- Tu również bez zmian. Stawki podatków na 2016 rok się nie zmieniły. 

Czy w Nowym Roku również naliczane będą opłaty adiacenckie?

Muszę być konsekwentny przy realizacji polityki gminy. Byłoby niespra-
wiedliwe w stosunku do Mieszkańców, którzy taką opłatę już uiścili, 
gdybym teraz nie rozpoczął postępowania administracyjnego w miejsco-
wościach gdzie w ubiegłym roku przybyło kilka kilometrów sieci kanaliza-
cyjnej. Dlatego też postępowanie wszczęte zostanie dla Szarowa,
Targowiska oraz niewielkiego kawałka Kłaja. 

Dziękuję za rozmowę, 
Oliwia Bieda

Wizualizacja budynku Ośrodka Zdrowia

Budynek Ośrodka Zdrowia
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29 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność PKP na rzecz Gminy Kłaj. Mowa tu o budyn-
ku kłajowskiego dworca PKP wraz z terenami sąsiadującymi. Gmina wzbogaciła się o budynek stacyjny oraz zlokalizowany obok obiekt nieznanego 
przeznaczenia, w stanie surowym, otwartym.

W końcu należą do Gminy

Przy dworcu kolejowym, wzdłuż torów znajduje się nieczynny budynek stacyjny, który został wpisany do rejestru zabytków architektonicznych. Obiekt ten 
to murowany, niepodpiwniczony budynek z poddaszem o łącznej powierzchni 112m2. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się drugi, niedokończo-
ny budynek o powierzchni około 350m2. Istniejący budynek jest nieużytkowany ze względu  na swój bardzo zły stan techniczny. 

Jednak oba te budynki czeka metamorfoza. Inwestycja ta stanowić będzie część dużego przedsięwzięcia pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”. 
Obiekt nieczynnego obecnie dworca kolejowego, według projektu czeka rewitalizacja oraz termomodernizacja. Natomiast drugi z budynków zostanie 
wyburzony, a w jego miejsce powstanie jednokondygnacyjna, przeszklona hala. Po zakończeniu wszelkich prac, budowle w końcu będą mogły pełnić 
swoją funkcję i służyć nie tylko lokalnemu społeczeństwu. 

Niestety zadanie to będzie nie tylko bardzo długo trwać, ale również sporo kosztować. Dlatego też, jak informuje Wójt Gminy – Zbigniew Strączek, Gmina 
ma starać się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. 

Oliwia Bieda

INWESTYCJE

Wizualizacja dworca PKP w następnym wydaniu gazety.
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28 stycznia odbyła się XVII Sesja Rady Gminy. W pierwszym punkcie  sesji 
wręczone zostały nagrody uczniom, którzy zostali wyróżnieni w konkursie 
pt. „Stop pijanym kierowcom”. Cenne upominki ufundowane zostały przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wręczyli 
je: Radna Szarowa - Elżbieta Baja, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Bogdan Czyż oraz Sołtys Kłaja – Anna Konieczna.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach.

Za najlepiej wykonane plakaty nagrodzeni zostali:

I miejsce – Pilch Wiktoria, Hytroś Wiktoria, Bułat Kacper i Łach Adrian, 
II miejsce – Wiktor Lech, 
III miejsce – Jachimczak Daria i Szewczyk Sylwester, 
IV miejsce – Trzasklaska Emilia,
V miejsce – Chorąży Aleksandra.

Umiejętnościami pisarskimi wykazali się natomiast:

I miejsce – Prochwicz Jakub, 
II miejsce – Pilch Wiktoria,
III miejsce – Michalik Wiktoria,
IV miejsce – Kowal Mateusz,
V miejsce – Hytroś Wiktoria.

W kolejnym punkcie sesji, głos zabrał Komendant Komisariatu Policji
w Niepołomicach – Tomasz Joniec, który przedstawił sprawozdanie
z działalności funkcjonariuszy policji. Podczas pierwszego spotkania
w Nowym Roku, Radni debatowali na temat przyjęcia planów pracy 
Komisji Stałych Rady Gminy, sprzedaży nieruchomości gminnej w miejsco-
wości Łężkowice, zmiany Statutu Gminy oraz określenia kryteriów postę-
powania rekrutacyjnego do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimna-
zjum.

Oliwia Bieda

Już po pierwszej sesji
SESJA RADY GMINY
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Każdemu z nas może się zdarzyć sytuacja 
kiedy gubimy dokument tożsamości jakim 
jest dowód osobisty. Sytuacja staje się skom-
plikowana kiedy taki dokument odnajduje-
my, a już wcześniej zgłosiliśmy jego zaginię-
cie. 

Należy pamiętać, że jeśli odnajdziemy taki 
dokument to jest on już nieważny i zupełnie 
bezużyteczny. Próba posłużenia się takim 
dokumentem może pociągnąć za sobą poważ-
ne konsekwencje. Dokumenty taki nie posiada 
�zycznych znamion nieważności tj. odcięty róg, 
jednak w systemie widnieje jako nieważny i nie 
może służyć do potwierdzania tożsamości,
a na jego podstawie nie można dokonywać 
czynności prawnych oraz przekraczać granic. 

Należy pamiętać, że w konsekwencji zgłoszenia 
zgubienia dowodu osobistego należy złożyć 
wniosek o wydanie nowego dokumentu 
tożsamości. 

Oliwia Bieda

Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć
na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione
na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie
na dziecko.

W założeniu obejmą one jednak także tych rodziców, których dzieci przyszły na świat przed dniem
1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka,
a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni. 
Rodzice ci będą mogli otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu wskazanego 
terminu.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

• matce albo ojcu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia
7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
• rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
• osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku:

• skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzysta-
niu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
• śmierci matki dziecka;
• porzucenia dziecka przez matkę.

Zarówno posiadanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, jak i prawa do skorzystania z tego typu 
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy 
(np funkcjonariusze służb mundurowych) pozbawi możliwości pobierania świadczenia. Jeżeli jedno 
z rodziców uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z nich nie będzie 
przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

• w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych 
dzieci;
• jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

• świadczenia rodzicielskiego lub
• świadczenia pielęgnacyjnego lub
• specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
• dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego lub
• zasiłku dla opiekuna,
przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Warto pamiętać o tym, iż przedmiotowa pomoc będzie udzielana niezależnie od dochodu 
rodziny.

Szczegółowych informacji nt. świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w Sekcji Świadczeń 
Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju lub pod numerem telefonu:
(12) 284 48 50.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Utracony,
a potem odnaleziony

Informacja dotycząca 
Złotych Godów 2016
Uprzejmie proszę o składanie wniosków par 
małżeńskich zameldowanych na terenie gminy 
Kłaj, które w 1966 roku zawarły związek małżeń-
ski i w bieżącym roku przypada im Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie USC w Kłaju 
pokój nr 003 (parter) w godzinach pracy Urzędu 
do dnia 15 marca 2016 r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
to honorowane odznaczenie nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, 
które przeżyły razem 50 lat w związku małżeń-
skim.

Wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie 
małżeńskie wraz z oświadczeniem małżonków są 
do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kłaju 
oraz na stronie internetowej gminy Kłaj   
www.klaj.pl

Aneta Obrał
Kierownik USC Kłaj

Telefon kontaktowy:                                                                                                    
(12) 284-13-49

Świadczenie rodzicielskie - nowe wsparcie dla rodzi-
ców od 2016 r.
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Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, a tym samym i dodatków do tego świadczenia, należy 
spełnić m.in. kryterium dochodowe. 
Świadczenia te przysługują bowiem wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych. Począwszy od 1 listopada 2015 r. wynosi on odpowiednio: 674 zł lub 764 zł – 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Obecnie przekroczenie tych kwot, co do zasady, skutkuje odmową prawa do świadczeń na cały okres 
zasiłkowy obejmujący 12 miesięcy – od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzo-
wego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód 
osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku 
rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu 
przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (obecnie 89 zł). Wówczas zasiłek rodzinny może 
być przyznany, o ile przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Przy czym w przypadku 
przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek rodzinny nie może już być 
przyznany.

„Złotówka za złotówkę”

Aby uniknąć sytuacji, w której przekroczenie dopuszczalnego dochodu o przysłowiową złotówkę 
skutkowało utratą prawa do świadczeń rodzinnych na cały 12-miesięczny okres zasiłkowy, rząd 
zaproponował nieco inne, łagodniejsze rozwiązanie. Zostało ono zawarte w ustawie o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, uchwalonej przez Sejm w dniu 15 maja 2015 r. 
Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i zakłada, iż przekroczenie 
kryterium dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych 
zamiast całkowitego pozbawienia do nich prawa. Otóż świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, 
o jaką przekroczony został próg dochodowy. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie 
niższa niż 20,00 zł, świadczenie nie będzie przysługiwało.

Zasada „złotówka za złotówkę” będzie stosowana jedynie do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 
świadczenia.

Szczegółowych informacji nt. zmian w ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 
świadczenia można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłaju lub pod numerem telefonu: (12) 284 48 50.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szanowni Podatnicy,

z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie 
istotne zmiany w Ustawie o Podatkach
i Opłatach Lokalnych oraz w Ustawie o Podat-
ku Rolnym.
  
W związku z tym, chciałabym Państwu przybli-
żyć te z nich, które w najszerszym zakresie 
zmienią zasady ustalania podatku na rok 2016
i kolejne.

Najważniejszą z nich, jest wprowadzenie jedno-
razowej płatności podatku (w łącznym 
zobowiązaniu pieniężnym, od nieruchomości, 
rolnego i leśnego) w kwocie nieprzekraczającej 
100 zł. Zmiana ta oznacza, że w sytuacji, gdy 
kwota ustalonego podatku wyniesie 100 zł               
i mniej podatek ten będzie płatny jednorazowo 
w terminie płatności I raty tj. do 15 marca.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady 
niewszczynania postępowania podatkowego, 
w przypadku, gdy wysokość zobowiązania 
podatkowego na dany rok podatkowy nie 
przekroczy, określonych na dzień 1 stycznia 
roku podatkowego, najniższych kosztów 
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki 
poleconej za potwierdzeniem odbioru.  Ozna-
cza to, że do wysokości ustalonych kosztów nie 
nalicza się podatku. Obecnie koszty te wynoszą         
6,10 zł co powoduje, że najniższy ustalony 
podatek może wynieść 7 zł. Podatnicy, których 
dotyczyć będzie ta zmiana nie dostaną decyzji 
podatkowej na rok 2016 i kolejne oraz nie będą 
zobowiązani do płacenia podatku.
Zmianą równie istotną jest zmiana sposobu 
przeliczania niektórych gruntów rolnych.

Zmiana ta będzie miała wpływ na ustalenie 
powierzchni gospodarstw rolnych oraz
w niektórych przypadkach ustaleń czy 
podatnik takie gospodarstwo posiada. 
Nowe zasady przeliczenia dotyczą; gruntów 
rolnych zabudowanych (1 ha �z = 1 ha przel.), 
gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na 
użytkach rolnych, gruntów pod stawami 
niezarybionymi oraz rowów (we wszystkich 
przypadkach 1 ha �z. = 0,2 ha przel.).
Zaprezentowane powyżej zmiany przedstawio-
ne zostały w sposób skrótowy. W razie pytań 
lub wątpliwości proszę o kontakt z Referatem 
Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem 
telefonu (12) 284 11 00 wew. 31 lub mailowo: 
podatki@klaj.pl

Z poważaniem, 
Katarzyna Piotrowska-Ryś

Zmiany w podatkach

Kurs ekspert przez doświadczenie
Wykorzystaj własne doświadczenie,
aby pomagać innym
Przeżyłeś kryzys psychiczny? Zostań naszym ekspertem i pomóż innym! Zapraszamy na rekrutację 
osoby po przebytym kryzysie psychicznym.

Rusza kurs rozwojowo-edukacyjny Ekspert przez Doświadczenie, który jest skierowany do osób
z doświadczeniem kryzysu psychicznego, będących w dobrym stanie zdrowia i posiadających 
odpowiednie możliwości intelektualne. Warsztaty są organizowane przez Fundację Wspierania 
Rozwoju Społecznego „Leonardo” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspierany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program warsztatów skierowany jest do osób doświadczonych chorobą psychiczną w celu wykorzy-
stania lekceważonej wcześniej wiedzy, zdobytej poprzez doświadczenie, w badaniach, nauczaniu
i w praktyce.

Osoby kończące kurs zdobywają umiejętności radzenia sobie z chorobą, wspierania innych chorych 
i budzą nadzieję na wyzdrowienie. Uzyskana wiedza pozwala im także na podjęcie pracy w placów-
kach dla osób z zaburzeniami psychicznymi w charakterze osób wspierających chorych.

Szczegółowe informacje na temat kursu są zamieszczone na stronie: www.fundacja-leonardo.pl

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustalaniu prawa
do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadcze-
nia – „Złotówka za złotówkę”
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„Już pływam”
Kolejny raz uczniowie naszej gminy wzięli udział w projekcie „Już pływam” współ�nansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Tym razem
w naszej gminie z nauki pływania skorzystało 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kłaju, która nie uczestniczyły w projekcie w roku poprzednim. Zajęcia 
dla dzieci, w wymiarze 16 godzin dla każdej grupy, organizowane były na krytej pływalni w Proszówkach w okresie od kwietnia do listopada. Uczestnicy 
mieli możliwość korzystania z nauki pływania pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy cierpliwie przekazywali dzieciom tajniki tej trudnej 
umiejętności.

Koszt realizacji projektu zamknął się w kwocie 13 200 zł. Ze środków pochodzących z budżetu województwa w wysokości 3 960 zł  pokryte zostały częścio-
we koszty zakupu biletów wstępu na basen, natomiast środki własne, w tym wpłaty rodziców przeznaczone zostały na zakup pozostałych biletów (1 080 
zł), zorganizowanie dowozu (4 800 zł) i opłaty dla instruktorów nauki pływania 3 360 zł). Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym projektem złożony został 
kolejny wniosek o do�nansowanie w 2016 r.

Rządowy program„Książki naszych marzeń”
Po raz pierwszy szkoły podstawowe naszej gminy miały możliwość skorzystania z do�nansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promo-
cję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Program przewidywał wsparcie �nansowe dla szkół w zależności od ilości uczniów, jeżeli 
same szkoły deklarowały co najmniej 20 % wkład własny.
Z do�nansowania skorzystały wszystkie szkoły podstawowe, dzięki czemu do bibliotek szkolnych tra�ły książki, które mają duże szanse na przeczytanie, 
gdyż ich tytuły zostały wybrane na podstawie propozycji składanych przez najbardziej zaangażowanych czytelników. Zakres programu wykracza poza 
obszar wzbogacenia biblioteki w kolejny zbiór książek, gdyż szkoły, które uzyskały wsparcie zobowiązane są do podejmowania różnych przedsięwzięć 
promujących czytelnictwo, w tym także uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego co najmniej jednego 
spotkania z rodzicami. 

Wymiar �nansowy programu w naszej gminie to kwota 9 547, 97 zł, z czego 1 909,60 zł to wkład własny szkół  a 7 638,37 zł stanowi do�nansowanie
z budżetu programu, które otrzymały szkoły (SP Kłaj-2 179 zł; SP Szarów-2 169,02 zł; SP Targowisko-1299,35 zł  oraz SP Brzezie i SP Grodkowice po 1 000 
zł). Działania promujące będą kontynuowane w 2016 r. w formie Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa, do którego również przystąpiły wszystkie 
szkoły naszej gminy, zatem jest szansa na kolejny, tym razem znacznie większy. zastrzyk �nansowy dla bibliotek szkolnych.

Wyprawka szkolna
W 2015 r. uprawnieni do otrzymania do�nansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna” byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej spełniają-
cy kryterium dochodowe (dochód nie większy niż 574 zł na osobę w rodzinie) lub-w wyjątkowych sytuacjach-spełniający inne ważne kryteria o charakte-
rze społecznym. Wyprawka przysługiwała także uczniom pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum ( z wyjątkiem uczniów klas I, II i IV SP oraz I G, 
którzy otrzymali podręczniki z rozdzielnika lub zakupione z dotacji), ale tylko z orzeczoną niepełnosprawnością. W naszej gminie z wyprawki skorzystało 
łącznie 21 uczniów, w tym 10 z niepełno sprawnościami. Na zakup podręczników dla nich przeznaczono kwotę 5 550 złotych, indywidualne do�nansowa-
nie wynosiło od 225 do 325 zł. Największa część tej kwoty tra�ła do uczniów SP w Grodkowicach (1975 zł), co jest zrozumiałe ze względu na integracyjny 
charakter szkoły, a następnie do zespołów szkół w Kłaju (1250 zł), w Targowisku (975 zł), w Brzeziu (800 zł) i w Szarowie (550 zł).

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Rok szkolny 2015/2016 to także kontynuacja szeroko zakrojonego programu dotacji celowej udzielanej gminom na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (do 2017 r. bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymywać mają 
wszyscy uczniowie SP i G). W poprzednim roku objęci zostali nim uczniowie klasy I szkoły podstawowej, którym Państwo s�nansowało zakup Elementarza 
oraz  podręcznika i ćwiczeń do języka obcego. W tym roku, poza pierwszakami, do grona uczniów, którym przysługiwała „dotacja podręcznikowa” dołączy-
li uczniowie klas II i IV szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjów-razem prawie 505 uczniów. Kwota, jaką gmina otrzymała i przeznaczyła na zakup 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które zostały przekazane uczniom to prawie 71 710 złotych (ok. 41 000 w SP i ok. 31 000 w G). 
W przeliczeniu na jednego ucznia średni poziom do�nansowania wyniósł ok. 140 zł i jest to kwota, która pozostała w kieszeni każdego rodzica, którego 
dziecko uczęszcza obecnie do jednej z klas objętych dotacją.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły, uczniowie korzystają z nich na zasadzie wypożyczenia z biblioteki szkolnej. Oznacza to, że 
po okresie rocznego używania podręczniki podlegają zwrotowi, zgodnie z regulaminem szkolnym zgubiony lub w znacznym stopniu zniszczony podręcz-
nik trzeba będzie odkupić lub za niego zapłacić. Ćwiczenia wprawdzie nie podlegają zwrotowi, ale nie będzie można wypożyczyć drugiego egzemplarza 
w przypadku utraty dotychczasowego w trakcie roku szkolnego. Ta zasada ma służyć kreowaniu postaw odpowiedzialności i mobilizować do przejawiania 
troski o mienie publiczne, które po czasowym okresie wykorzystywaniu powinno być przekazane następnemu rocznikowi w jak najlepszym stanie.

Dotacja na do�nansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w wieku 2,5-6 lat, zgłoszone i uwzględnione przy 
konstruowaniu zasad �nansowania centralnego, gmina otrzymała dotację na do�nansowanie zadań związanych z zapewnieniem tej grupie wiekowej 
wychowania przedszkolnego. W minionym roku do�nansowanie naliczono na 422 dzieci korzystających z takiej formy zajęć, w związku z czym budżet 
gminy został zasilony kwotą 537 206 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane na realizację bieżących zadań przez przedszkola (387 966 zł) i oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych (149 240 zł). Dotacja pokrywa niecałe 25% kosztów przeznaczonych przez gminę na utrzymywanie przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, bowiem w 2015 r. koszt tego zadania własnego wyniósł prawie 2 165 000 zł.

Dzięki takim nakładom �nansowym sieć przedszkoli (2 samodzielne) i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (5, przy czym w SP w Kłaju 
tylko do końca czerwca) gwarantowała miejsce w edukacji przedszkolnej każdemu zgłoszonemu dziecku. Dzięki temu też placówki przedszkolne zapew-
niają wysokie standardy kształcenia, w tym wykwali�kowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną, dodatkową opiekę zorganizowaną pod potrzeby 
rodziców oraz warunki lokalowe i wyposażenie służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. To także gwarancja, że nie zabraknie miejsc
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym dla żadnego dziecka także w tym roku, nawet w sytuacji ponownego podwyższenia wieku obowiązku szkolnego.

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

INFORMACJE Z OŚWIATY

Podsumowanie projektów i rozliczenie dotacji celowych w 2015 r.
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Przepisy zmienionej ustawy o systemie oświaty przywracają od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny od 7 roku życia oraz obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolne-
go przez dziecko 6 letnie (z zachowaniem prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej-na wniosek rodziców-od 6 roku życia). Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej pójdą dzieci siedmioletnie (urodzone w 2009)-odroczone jako sześciolatki od obowiązku szkolnego w tym roku szkolnym oraz te sześciolatki (rocznik 2010), 
których rodzice zdecydują się na wcześniejsze posłanie do szkoły, jeżeli wcześniej odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskają opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły w przypadku niekorzystania z przygotowania przedszkolnego. Jednocześnie zachowane zostało prawo dziecka od 3 do 5 
roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Nowelizacja ustawy oraz dodatkowe przepisy wykonawcze wydane przez ministra edukacji narodowej wprowadzają znaczące zmiany w procedurach rekrutacyjnych do przedszkoli 
oraz do szkół podstawowych i gimnazjów, z których najistotniejsze wydają się te podejmujące próby ujednolicenia zasad przyjmowania dzieci i uczniów do różnych typów szkól. 
Zachęcam Rodziców/opiekunów prawnych, zwłaszcza tych, których dzieci po raz pierwszy pójdą do przedszkola lub szkoły o zapoznanie się z nimi.

Zapisanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Ogólnie stosowaną zasadą będzie, że wychowaniem przedszkolnym objęte zostaną dzieci, które w 2016 r. kończą 6 lat, a jednocześnie rodzice tych dzieci nie zdecydują się na 
wcześniejsze posłanie ich do szkoły. Zakładając, że wszystkie chodzą już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (według aktualnych jeszcze przepisów rok szkolny 2015/2016 to 
dla nich, jako pięciolatków, czas odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wystarczy, że Rodzic złoży do dyrektora deklarację dalszego korzystania
z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego. Deklaracja, jako swoiste oświadczenie Rodzica o kontynuowaniu przez dziecko zajęć w dotychczasowym przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym będzie dotyczyła też wszystkich innych dotychczasowych uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Na złożenie deklaracji Rodzice mają czas do 4 marca. Ilość 
złożonych deklaracji będzie miała wpływ na liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponować będzie przedszkole/oddział przedszkolny. 

Rodzice i dzieci, którzy dotąd nie korzystali z opieki przedszkolnej, a są nią zainteresowani, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunkiem przyjęcia nowego dziecka  
do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie złożenie prze Rodzica wniosku do dyrektora placówki. W naszej gminie wnioski przyjmowane będą w okresie 14-31 marca. Podstawą 
przyjęcia dziecka będzie stopień spełniania kryteriów na I i II etapie naboru, przy czym priorytetowo traktowane będą dzieci pięcioletnie (rocznik 2011), którym gwarantowane jest 
ustawowe prawo do edukacji przedszkolnej. Dzieci młodsze tra�ą do przedszkola/oddziału przedszkolnego w zależności od ilości punktów uzyskanych w wyniku spełniania 
odpowiednich kryteriów, w pierwszej kolejności te, które są mieszkańcami gminy. Warto pamiętać, ze Rodzic może złożyć nie więcej niż trzy wnioski do różnych przedszkoli, ale 
przyjętą w gminie zasadą będzie składanie jednego wniosku, w którym możliwe jest wskazanie dodatkowych dwóch innych placówek - tzw. drugiego i trzeciego wyboru, na wypadek 
nieprzyjęcia dziecka przez placówkę najbardziej preferowaną (pierwszego wyboru, do której kierowany jest wniosek). W takich przypadkach, po zamknięciu procesu rekrutacji, 
dziecko będzie kierowane do kolejnej-wskazanej przez rodzica i w porozumieniu z nim-placówki, w której są wolne miejsca. Zamknięciem procesu rekrutacji podstawowej, będzie 
ogłoszenie przez komisję ostatecznej listy osób przyjętych do przedszkola, z uwzględnieniem ewentualnych odwołań. 

Zgłoszenie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum
Zasadą bezwzględnie obowiązującą jest zapewnienie każdemu uczniowi miejsca w klasie pierwszej przez obwodową szkołę podstawową i obwodowe gimnazjum (zainteresowanych 
aktualnymi granicami obwodów odsyłam do Uchwały Rady Gminy Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.). Jeśli zatem Rodzic wybiera szkołę, w obwodzie której wraz z dzieckiem 
zamieszkuje, wystarczy wypełnić, podpisać i złożyć w tej szkole zgłoszenie, będące warunkiem przyjęcia do szkoły bez spełniania jakichkolwiek innych kryteriów. Zgłoszenia dziecka 
do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum Rodzic powinien dokonać do 31 marca, aby szkoły te mogły terminowo przeprowadzić rekrutację kandydatów spoza 
obwodu ubiegających się o przyjęcie. Rodzic, który zdecyduje się na inną szkołę niż obwodowa podstawówka lub gimnazjum, musi ten fakt zgłosić do dyrektora szkoły obwodowej,
a następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części, jeżeli wybrana szkoła znajduje się na terenie gminy Kłaj lub zapoznać się z zasadami naboru określonymi przez 
gminę właściwą dla lokalizacji wybranej szkoły. W szkole obwodowej rodzic może ubiegać się o przyjęcie ucznia do określonego rodzaju oddziału, należy jednak pamiętać, że uczeń 
musi spełniać dodatkowe kryteria wyznaczone przez szkołę-kwali�kujące do tego typu oddziału (np. testy sprawności �zycznej-w przypadku oddziału sportowego lub orzeczenie 
poradni - w przypadku oddziału integracyjnego). Złożenie zgłoszenia w obwodowej szkole podstawowej lub obwodowym gimnazjum jest równoznaczne z przyjęciem do niej
ucznia.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej lub gimnazjum niebędących szkołami obwodowymi dla ucznia
Jeśli Rodzic wybiera dla swojego dziecka  szkołę podstawową lub gimnazjum spoza obwodu (ale na terenie gminy Kłaj), jest zobowiązany złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora 
tej właśnie szkoły (informując o tym wcześniej szkołę obwodową). W tym wypadku również ma zastosowanie zasada, że szkoła, do której wniosek tra�a jest  szkołą pierwszego wyboru 
(I preferencja), ale jednocześnie Rodzic ma możliwość wskazania dwóch dodatkowych, innych szkół, traktowanych jako rezerwowe, na wypadek nieprzyjęcia kandydata do tej prefero-
wanej. Wnioski należy składać w okresie od 1 do 15 kwietnia. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły  większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, jaką będzie 
dysponowała szkoła po dokonaniu zapisów do klasy pierwszej na podstawie zgłoszeń, o przyjęciu kandydata będzie decydować ilość punktów uzyskanych w wyniku spełniania 
kryteriów ustalonych przez gminę. Procedurę rekrutacyjną przeprowadzać będzie komisja szkolna, która poinformuje kandydatów (przez podanie do publicznej wiadomości)
o zakwali�kowaniu/ niezakwali�kowaniu, a po potwierdzeniu woli, o przyjęciu do szkoły.

Kryteria rekrutacji, punkty, dokumenty i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji wraz z przypisaną im ilością punktów oraz rodzaj dokumentów poświadczających ich spełnianie określają stosowne uchwały Rady 
Gminy Kłaj. Rodzice, wypełniając wnioski o przyjęcie do przedszkola lub szkoły, wskazują tylko te kryteria, które kandydat spełnia.

Czynności oraz terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie określa Zarządzenie Nr 0050.03.2016 Wójta Gminy Kłaj z dnia 
25 stycznia 2015 r. (terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum określa kurator oświaty).
Cytowane powyżej przepisy prawa miejscowego oraz wzory dokumentów wymaganych przy rekrutacji (zgłoszenia, wnioski, oświadczenia) dostępne będą na stronie internetowej 
gminy, można je także otrzymać w każdej placówce i w GZEAS Kłaj. 

Postępowanie uzupełniające
Przedszkola i szkoły, w których w wyniku rekrutacji nie zostaną zapełnione wszystkie wolne miejsca, będą prowadzić rekrutację uzupełniającą. Rozpocznie się ona w pierwszym dniu 
po podaniu do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i będzie trwać do 15 sierpnia. W sytuacji, kiedy - z różnych powodów - Rodzic nie złożył wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola w pierwszym terminie, będzie mógł to zrobić później, ale tylko do tej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Zasady postępowania uzupełniającego 
są takie same jak postępowania rekrutacyjnego.

Tryb odwoławczy
W postępowaniu rekrutacyjnym do każdego typu szkoły Rodzic- terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - może 
wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja-w terminie 5 dni-sporządza uzasadnienie, które 
zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia i liczbę punktów, które uzyskał kandydat. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia Rodzic może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora przedszkola/szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora Rodzic może wnieść skargę do sądu administra-
cyjnego. 

Określenie kryteriów, procedur i terminów ma służyć zorganizowaniu procesu rekrutacji na takich samych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie ma ułatwiać 
przeprowadzenie naboru do samorządowych przedszkoli i szkół. Wszystkich Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola lub zapisaniem go do szkoły bardzo 
proszę o zastosowanie się do przedstawionych ustaleń. 

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

8

INFORMACJE Z OŚWIATY



SAMODZIELNOŚĆ   Styczeń - Luty 2016

INFORMACJE Z OŚWIATY

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU 
UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

GIMNAZJÓW na rok szkolny 2016/2017

9

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
Uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym:
 - do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego i oddziału 
sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym 

- do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego 
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym i oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum 
ogólnodostępnym 

Przeprowadzenie prób sprawności �zycznej dla kandydatów do klasy pierwszej publicznego 
gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy pierwszej 
publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum 
ogólnodostępnym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności �zycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu  predyspozycji językowych

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

Wery�kacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali�kowanych
i kandydatów niezakwali�kowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

od 25.04.2016 r. od godz. 9.00
do 28.06.2016 r. do godz. 15.00

od 6.04. 2016 r. od godz. 9.00
do 6.05.2016 r. do godz. 15.00

od 6.04. 2016 r. od godz. 9.00
do 13.05.2016 r. do godz. 15.00

od 10.05.2016 r. od godz. 9.00
do 11.05.2016 r. do godz. 15.00

od 17.05.2016 r. od godz. 9.00
do 18.05.2016 r. do godz. 15.00

17.05.2016 r. do godz. 15.00

24.05.2016 r. do godz. 15.00

od 24.06.2016 r. od godz. 9.00
do 28.06.2016 r. do godz.15.00

od 28.06.2016 r. od godz. 9.00
do 30.06.2016 r. do godz. 15.00

4.07.2016 r.  do godz. 15.00

do 7.07.2016 r. do godz. 15.00

8.07.2016 r.  do godz. 15.00

11.07. 2016 r.
od godz. 9.00 do godz. 15.00

18.07.2016 r.
godz. 9.00 

18.07.2016 r. do godz. 16.00

od 19.07. 2016 od godz. 9.00
do 20.07.2016 r.  do godz. 15.00

21.07.2016 r. do godz. 15.00

do 22.07.2016 r. do godz. 15.00

25.07.2016 r. do godz. 15.00

do końca stycznia 
2016 r.

Przekazanie do publicznej wiadomości 
informacji o kryteriach drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i przypisanej im 
liczbie punktów oraz o dokumentach 
potwierdzających spełnianie ustalonych 
kryteriów.

Składanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych wniosków o przyjęcie dziecka
do przedszkola.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełnia-

jącym 
do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017

Wery�kowanie przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola 
i dokumentów potwierdzających spełnianie  
przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do 
publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwali�kowanych i niezakwali�kowanych 
do przedszkola.

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do przedszkola oraz 
informacji o liczbie wolnych miejsc
w przedszkolu.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
Uzupełniającym

od 14.03.
do 31.03.2016 r.

od 1.04.
do 7.04.2016 r.

08.04.2016 r.

od 11.04.
do 13.04.2016 r.

15.04.2016 r.

od 2.05.
do 15.08.2016 r.

od 16.08.
do 22.08. 2016 r.

23.08.2016 r.

od 24.08.
do 26.08. 2016 r.

29.08.2016 r.

do końca stycznia 
2016 r.

do końca stycznia 
2016 r.

Przekazanie do publicznej wiadomości 
informacji o kryteriach branych pod uwagę 
w  postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych szkół podstawowych
i przypisanej im liczbie punktów oraz
o dokumentach potwierdzających 
spełnianie ustalonych kryteriów.

Składanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych wniosków o przyjęcie dziecka do 
szkoły podstawowej.

Wery�kowanie przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie  przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do 
publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwali�kowanych i niezakwali�kowanych 
do przedszkola.

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata woli przyjęcia do 
szkoły podstawowej.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły podstawowej oraz 
informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
Uzupełniającym

od 1.04.
do 15.04.2016 r.

od 18.04.
do 22.04.2016 r.

25.04.2016 r.

od 26.04.
do 28.04.2016 r.

29.04.2016 r.

od 12.05.
do 15.08. 2016 r.

od 16.08.
do 22.08. 2016 r.

23.08.2016 r.

od 24.08.
do 26.08. 2016 r.

29.08.2016 r.

do końca stycznia 
2016 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełnia-

jącym 
do samorządowych szkół podstawowych w roku szkolnym 
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Edukacja globalna dla najmłodszych prowa-
dzona przez Ośrodek Działań Ekologicznych 
"Źródło" to projekt uwrażliwiający dzieci
w wieku przedszkolnym na otaczający je 
świat.  Doświadczenia, pokazy, fotogra�e
i zabawy dziecięce z regionów Afryki, Azji, 
Ameryki Środkowej i Południowej przybliżyły 
dzieciom codzienność życia ich rówieśników
z innych zakątków świata.  Czterolatki
z Przedszkola w Targowisku  brały udział
w cyklu  zajęć, które prowadziła pani Anna 
Stańczuk.

Na początek zawędrowaliśmy do Azji a konkret-
nie do INDONEZJI.  Dzieci dowiedziały się, że 
jest to kraj wyspiarski i że ludzie tu mieszkający   
bardzo różnią się  między sobą, ale mimo to są 
w stanie żyć w tym samym państwie. Przed-
szkolaki zabawiły się w "Samotnego żeglarza", 
"Semut ,orang, gajah" czyli Mrówka, człowiek
i słoń. Zapoznały się z grą "Kelereng".

Drugie zajęcia zaprowadziły nas do Ameryki 
Środkowej. Dzieci poznały kraj GWATEMALĘ 
charakteryzująca się tropikalnym klimatem
i wulkanicznym krajobrazem. Dowiedziały się, 
jakie znaczenie ma w życiu ludzi odpowiedni 
strój. Projektowały świąteczne ubrania. Poznały 
tez różne rodzaje materiałów używanych do 
produkcji odzieży (bawełnę, len, wełnę, polar). 
Grały również w pinatę. "Nie chcę ja srebra,
nie chcę ja złota, Rozbić pinatę przyszła mi 
ochota!”.

Na ostatnim spotkaniu przedszkolaki odbyły 
podróż do KENII w Afryce. Uczyły się słów 
powitania w suahili, urzędowym języku Kenii, 
poznawały parki narodowe, dowiadywały się 
jakie zwierzęta można spotkać podczas safari. 
Zastanawiały się wspólnie, kto to jest turysta
i jak powinien się zachowywać, aby ludzie 
zamieszkujący odwiedzane miejsca skorzystali 
na jego wizycie, a lokalna przyroda na niej nie 
straciła. 

Spotkania pozwoliły na kształtowanie u dzieci 
w wieku przedszkolnym postawy poszanowa-
nia dla innych kultur i tradycji.  

Małgorzata Cesnyka

OŚWIATA

16 grudnia, w dąbrowskim przedszkolu, 
odbyła się uroczystość „Pasowania na Przed-
szkolaka”. 

Zaliczenie do grupy pełnoprawnych przedszko-
laków wymagało spełnienia wielu warunków. 
Adepci, musieli udowodnić, ze potra�ą liczyć, 
śpiewać, tańczyć, gimnastykować się, mówić 
wiersze i odpowiadać na pytania. Głównym 
punktem ceremonii, było dotknięcie przyszłego 
przedszkolaka sporym narzędziem pisarskim 
przez Panią Dyrektor i wręczeniu dyplomu.

Wszyscy wywiązali się z tego zadania znakomi-
cie. Nie obyło się oczywiście bez prezentów od 
dzieci ze starszych grup i słodkości dla każdego. 
Najważniejsze jednak, że zapomnieliśmy już
o wrześniowych łzach i uśmiechy na zdjęciach 
pokazują, że warto być przedszkolakiem.

Renata Kalisz

posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje 
bezpieczeństwo swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny 
ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów 
podczas wyboru szkoły.

Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne
z nadaniem szkole Certy�katu.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można 
zobaczyć na Stronie Internetowej Programu: 
www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce " Wiary-
godne Szkoły " a także na Facebooku wpisując 
hasło: "Wiarygodna Szkoła".

ZSO Brzezie

Pasowanie na
Przedszkolaka
w Przedszkolu
w Dąbrowie

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w styczniu
2016 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Brzeziu została wyróżniona
w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna 
Szkoła i tym samym dołączyła do Rankingu 
najlepszych szkół w całym powiecie.

Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na 
osiągnięcie wysokich standardów edukacyj-
nych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom 
bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym 
kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokie-
go miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawo-
wych w całym powiecie w oparciu o wyniki 
podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów 
opracowane przez Centralną Komisję Egzami-
nacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróż-
nić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki 
właściwemu poziomowi nauczania, osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Progra-
mie jest także potwierdzeniem, że szkoła

W niedzielę, 10 stycznia, 120 tysięcy wolonta-
riuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wyszło na ulice nie tylko polskich 
miast, ale także Orkiestra zagrała
w kilkudziesięciu krajach na świecie. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, bo to już 23 raz, 
Gimnazjum w Kłaju założyło Sztab, liczący 55 
wolontariuszy – uczniów ze szkoły w Kłaju oraz 
z Targowiska i z Brzezia. Wolontariusze kwesto-
wali na terenie gminy Kłaj, Bochni i Krakowa.

Cel tegorocznej Orkiestry przeznaczony był na 
zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

Każdego roku nasi wolontariusze zbierają coraz 
więcej datków. Tym razem padł nowy rekord – 
w puszkach kwestarskich zebraliśmy 37 tysięcy 
85 złotych i 64 grosze.

Taka kwota została wpłacona na konto Fundacji 
11 stycznia 2016 r., a dnia 20 stycznia otrzymali-
śmy potwierdzenie rozliczenia i zamknięcia 
Sztabu.

Uczniowie z Kłaja zebrali - 31 tys. 402 zł i 10 gr,
z Brzezia – 3912 zł, z Targowiska -  1771,54 zł.

Puszki aż 6 wolontariuszy z Kłaja pękały
w szwach, gdyż zebrane przez nich kwoty były 
imponujące.

Karolina Rybak zebrała - 1 738,55 zł
Filip Nowak – 1 734, 70 zł
Joanna Jaworska – 1 731,66 zł
Dominika Łach – 1 711,92 zł
Klaudia Słabosz – 1 704, 52 zł
Kamil Pałkowski – 1 703,04 zł

Nasz Sztab otrzymał podziękowanie od ekipy 
Jurka Owsiaka za:  „Ogrom trudu i czasu włożo-
nego w organizację Sztabu oraz wydarzeń 
związanych z Finałem. Czujemy ogromną 
satysfakcję z tego, że wspólnie organizujemy 
wyjątkowe w swoim rodzaju wydarzenie, jakim

Kolejny �nał
i kolejny rekord

Edukacja globalna dla 
najmłodszych

W i a r y g o d n a  S z k o ł a
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OŚWIATA
Wyróżnienie: Natasza Klejdysz (Kłaj)

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce: Magdalena Kowalska (Kłaj)
II miejsce: Maciej Jagła (Brzezie)
III miejsce: Patrycja Konieczna (Kłaj)
Wyróżnienie: Gabriela Jania (Targowisko)

W kategorii gimnazjum:
I miejsce ex aequo: Martyna Zelewska (Kłaj)
  i Marta Prajsnar (Kłaj)
II miejsce: Wiktoria Kowal (Kłaj)
III miejsce: Paweł Jankowicz (Targowisko)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody książkowe ufundowane przez 
Urząd Gminy w Kłaju. Słowa uznania należą się 
każdemu uczestnikowi, który wziął udział
w eliminacjach, wykazując tym samym wrażli-
wością na słowo i literaturę, a także umiejętno-
ściami scenicznymi. Warto podkreślić, że wśród 
recytatorów byli także sześcioletni uczniowie 
klas pierwszych szkół podstawowych, którzy 
świetnie poradzili sobie z tremą i prezentowali 
wysoki poziom. Dziękujemy także nauczycie-
lom – opiekunom, którzy przygotowali uczniów 
do konkursu.
Gminny Konkurs Recytatorski jest etapem, 
dzięki któremu sześcioro uczniów będzie 
reprezentować naszą gminę w powiecie.
Na eliminacje do Wieliczki decyzją jury pojadą: 
Dominik Kuras, Bartosz Wenta, Magdalena 
Kowalska, Maciej Jagła, Martyna Zelewska
i Marta Prajsnar. Życzymy sukcesów naszym 
najlepszym recytatorom!

Zadanie współ�nansowane z dotacji Gminy 
Kłaj.

Patrycja Winzer

niewątpliwie jest Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pozytywnej 
energii, którą przekazujecie wolontariuszom
i lokalnej społeczności, przyczyniacie się realnie 
do poprawy warunków leczenia dzieci i osób 
starszych w niemalże wszystkich polskich 
szpitalach.”

Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP 
zakupiła sprzęt medyczny, wydając blisko 650 
mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces 
Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą 
pomagać, przekazując datki zarówno w dniu 
zbiórki jak i w trakcie całorocznej działalności 
Fundacji.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy wrzucili choćby najmniejszy 
datek do naszych puszek.

Składam również podziękowania pani Barbarze 
Rybak i Krystynie Rak za pomoc w koordynowa-
niu działań Sztabu w szkołach.

Renata Olszowska i wolontariusze

1 grudnia ubiegłego roku nauczyciele 
Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Grodkowicach, zorganizowały gminny 
konkurs recytatorski z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Chęć udziału
w konkursie zgłosiły cztery przeszkola: 
Grodkowice, Dąbrowa, Kłaj, Szarów.
Uczestnicy gminnego etapu zostali wyłonieni 
podczas eliminacji wewnętrznych.

W naszym przedszkolu, w Grodkowicach,
w eliminacjach wzięło udział 25 dzieci, które

Światowy Dzień 
Pluszowego Misia

wraz z rodzicami przygotowali recytacje 
pięknych wierszy o misiach oraz niezwykłe 
prace plastyczne. Każde z dzieci zostało nagro-
dzone książeczką. Jury w składzie Renata Mikler 
oraz Anna Kokoszka wyłoniło zwycięzców,
na któych czekały dyplomy oraz książeczki 
edukacyjne.
W młodszej grupie wiekowej miejsca na 
podium zajęli: Maria Kowal-miejsce I, Wiktoria 
Kozela-miejsce II, Lena Porębska-miejsce III, 
natomiast w grupie starszej: Martyna Banach-
miejsce I, Oliwier Pilch-miejsce II, Szymon 
Gajec-miejsce III.

Uczestnicy etapu gminnego, w odświętnych 
strojach, pięknie zaprezentowali przygotowane 
wcześniej wiersze, a na widowni mocno 
zaciśnięte kciuki trzymali ich rodzice oraz 
opiekunowie. W jury zasiadły: Anna Kokoszka, 
Justyna Trzaskalska, Justyna Golarz,  Aneta 
Błażewicz – Sobas oraz Małgorzata Pietrzyk. 
Punkty przyznawano w kategoriach: głośność 
wypowiedzi, dykcja, długość tekstu, interpreta-
cja ogólna. Po podliczeniu punktów oraz burzli-
wych obradach wyłoniono zwycięzców, którzy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci 
puzzli lub gier, natomiast pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia – misie przytu-
lanki.

W kategorii wiekowej 3-4latków miejsca 
zdobyli:
I miejsce: Igor Szubryt – przedszkole w Dąbro-
wie
II miejsce: Nadia Lis – przedszkole w Kłaju
III miejsce: Wiktor Kowal – przedszkole w Szaro-
wie.

W kategorii wiekowej 5-6 latków miejsca 
zdobyli:
I miejsce: Bartosz Matiasik – przedszkole w Kłaju
II miejsce: Maria Żurkiegicz – przedszkole
w Szarowie
III miejsce: Michał Frączek – przedszkole w Kłaju.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluje-
my!

Składamy podziękowania rodzicom oraz 
nauczycielom wychowania przedszkolnego, 
który włączyli się w przygotowania do konkur-
su. Liczymy, że gminny konkurs recytatorski
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 
wpisze się w tradycję naszego przedszkola
i za rok spotkamy się w jeszcze większym 
gronie.

Dorota Kuśmierczyk

13 stycznia w sali widowiskowej Urzędu 
Gminy w Kłaju odbyły się gminne eliminacje 
do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego. Brali w nich udział reprezentanci szkół 
podstawowych i gimnazjów
z Brzezia, Kłaja i Targowiska.

Komisji przewodniczyła pani Kamila Polak, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłaju. W skład 
komisji wchodziły nauczycielki z każdej ze szkół, 
panie: Marta Kowalska, Beata Pagacz, Krystyna 
Szczeszek, Magdalena Wiercioch, Patrycja 
Winzer.

Eliminacje rozpoczęły się od przywitania 
przybyłych recytatorów i ich opiekunów przez 
panią Władysławę Kozień, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Targowisku – 
organizatora konkursu. Następnie jury przystą-
piło do przesłuchania uczniów, po czym 
nastąpiły obrady, w wyniku których przyznano 
następujące nagrody:

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce ex aequo:  Dominik Kuras (Kłaj)
  i Bartosz Wenta (Targowisko)
II miejsce: Miłosz Sobas (Targowisko) 
III miejsce: Maria Świętek (Brzezie)

Gminny Turniej
Recytatorski
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Saloniki to wielka mieszanka kulturowa, architektoniczna, centrum 
rozrywkowe, kulturalne i naukowe Grecji. Do tego pięknego miasta
w ramach projektu Erasmus+ wyjechała 7 - osobowa grupa nauczycieli, 
uczniów i rodziców z Szarowa. Bardzo życzliwie przyjęli nas nauczyciele
i uczniowie  „61st Primary  School of  Thessaloniki”.  Pięciodniowy pobyt 
wypełniony był intensywną pracą i nauką - oczywiście
w języku angielskim. Mobilność obejmowała 6 państw biorących udział
w projekcie. Po spotkaniu integracyjnym wszystkich grup nasi uczniowie 
w godzinach przedpołudniowych brali czynny udział w lekcjach na terenie 
szkoły – pisali nawet sprawdziany -  oraz w szkoleniu dotyczącym map 
myśli.  Po południu byli goszczeni przez greckie rodziny.
Nauczyciele i rodzice uczestniczyli w intensywnych szkoleniach i warszta-
tach. Eleni Garyfallaki scharakteryzowała powiązania pomiędzy inteligen-
cjami wielorakimi. Kimon Kampouropoulos cierpliwie ale w humorystycz-
ny sposób wdrażał nas do prawidłowej pracy   z mapą myśli. Jeden dzień 
był poświęcony  na prezentacje szkoły, okolicy oraz swoich dokonań. 
Hitem stała się muzyczna zabawa ruchowa poprowadzona przez naszą 
grupę. Członkowie grupy rumuńskiej w dzień ich święta narodowego 
ugościli wszystkich tradycyjnymi przekąskami charakterystycznymi dla ich 
kuchni. Rodzice uczniów ze szkoły, w której jest realizowany projekt zorga-
nizowali tradycyjny obiad uświetniony tańcem uczniów i grecką muzyką. 
Najwięcej kłopotu organizatorom sprawiał wybór jednego logo dla całego 
projektu. W przeprowadzeniu wyborów aktywnie zaangażowała się nasza 
grupa. To według naszego projektu i przygotowanych przez nas materia-
łów odbyły się wybory.  W  komisji wraz z Grekami pracowała nasza przed-
stawicielka. Partnerzy greccy zorganizowali również dzień poświęcony na 
zwiedzanie miasta i zapoznanie się z jego historią oraz zabytkami a także 
spotkanie w przedstawicielką władz miasta.  W tym dniu w Salonikach 
odbywały się demonstracje toteż nasz przewodnik- grecki nauczyciel 
musiał na bieżąco mody�kować trasę zwiedzania i powrotu do szkoły. 
Powrót samochodami a nie pieszo, ukazał nam piękno miasta i morza
z innej perspektywy. Uroku temu dniu dodał też prawdziwy targ grecki 
odbywający się wzdłuż ogrodzenia szkoły i śpiewny krzyk handlarzy.
Po intensywnej pracy umysłowej wieczorami spacerowaliśmy nad 
morzem. Wygospodarowaliśmy również czas na zwiedzanie wystaw 
muzealnych i zabytków  Salonik.  W drodze powrotnej czekając na kolejne 
połączenia, w nocy, odwiedziliśmy Akropol w Atenach oraz podziwialiśmy 
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza przed budynkiem 
Parlamentu. Towarzyszyło nam wygwieżdżone niebo i połowa „leżącego” 
księżyca. 

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe - Saloniki (Grecja)  29.XI - 04.XII.2015r.
OŚWIATA

W Warszawie spacerowaliśmy po Starówce, uczestniczyliśmy w zlocie 
Mikołajów na motorach oraz podziwialiśmy panoramę stolicy z tarasu 
Pałacu Kultury i Nauki. Przysłowie mówi, że podróże kształcą. Nasz wyjazd 
potwierdza tę tezę. 

Edyta Imos, Sabina Zaporowska, Dorota Chudecka
 

Projekt "Mind Mapping and Multiple Intelligence for 
primary education" jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
Więcej na: www.klaj.pl

Na wesoło z babciami i dziadkami

9 lutego  w ZSO Brzezie odbyło się spotkanie z okazji święta Babci i Dziad-
ka. W tym szczególnym dniu, liczna gromadka podopiecznych świetlicy 
szkolnej w Brzeziu, w składzie: Julcia i Krystian Gaj, Julcia i Kacperek 
Florczak, Dorotka i Helenka Woźniak, Oleńka Turecka, Oleńka Liptak, 
Tomuś Pawelec, Joasia Mazgaj, Nicola Gołda, Filipek Bąk, Wiktorek Wilkosz, 
Marcin Wajda, Milenka Matus i Józef Michlewicz, zaprezentowała piękny 
artystyczny występ. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze a na sam 
koniec zaprezentowały oryginalny taniec, do piosenki Let's Twist Again. 
Ogromną furorę podczas występu wywołał Kacperek Florczak, który
z wielkim wdziękiem i aktorskimi zdolnościami, doskonale wczuł się w rolę 
optymistycznego, dziadka Olka :)

Pomimo towarzyszącej nam tremy,  wszystko udało się wyśmienicie,
a zebrani goście z zachwytem podziwiali swoje pociechy, występujące na 
scenie w tak niecodziennym wydaniu.

Po raz kolejny występ świetlicy spotkał się z gorącymi owacjami… 
Jesteśmy szczęśliwi, że nasza praca wywołała wśród zaproszonych gości 
wiele uśmiechu, dzięki czemu jeszcze bardziej jesteśmy zmotywowani na 
kolejne, różno okolicznościowe występy. Dziękujemy za obecność,
za uśmiech i wielką radość widoczną na niejednej buzi - babci i dziadka.

Tym samym życzymy wszystkim dużo zdrowia, jeszcze więcej uśmiechu
i pociechy z wnuków :)

Dzieci ze świetlicy szkolnej w Brzeziu wraz z Panią Edytą Jeleń
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OŚWIATA

Organizatorem projektu "Kupiecki Kraków" była Akademia Żakowska 
działająca w ramach Spółdzielni Socjalnej KAMPU oraz Koło Naukowe 
Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
Partnerami projektu było Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Krakowska Kongregacja Kupiecka. 
Projekt był współ�nansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
Głównym założeniem projektu było ukazanie:
 • szeroko pojętej edukacji w obszarze przedsiębiorczości,   
   finansów oraz ekonomii,
 • wielowiekowego rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców  
   Krakowa i Małopolski w kontekście kupiecko-rzemieślniczego  
  charakteru miasta położonego na przecięciu się szlaków   
  handlowych, a zwłaszcza Europejskiego Szlaku Kupieckiego  
  –Via Regia.
 Projekt zakładał realizację następujących celów:
a) kreowanie i promocja nowych standardów i rozwiązań w tworzeniu 
programów edukacyjnych, wiążących edukację dla przedsiębiorczości
z działaniami przywracającymi pamięć lokalnej historiii tradycji,
b) badanie lokalnej historii i jej wykorzystanie poprzez animację społecz-
no-kulturalną oraz wzmacnianie lokalnego patriotyzmu i tworzenie 
wizerunków miejsc szczególnie ważnych,
c) rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczych wśród młodzieży 
szkolnej,
d) tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i promowanie 
postaw przedsiębiorczych.

Pierwszym etapem realizacji projektu była wycieczka  z  mini-warsztatami 
muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czap-
skiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (umożliwiającymi 
zapoznanie się z eksponatami oraz utrwalenie i rozszerzenie wiedzy
z zakresu matematyki i historii), a następnie zajęcia terenowe w obrębie 

„KUPIECKI KRAKÓW”
projekt edukacyjny realizowany od września do grudnia 2015 r. przez uczniów klasy IA i IB

Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w  Kłaju. 4 zespoły z naszego gimnazjum nagrodzone w �nale!

Starego Miasta i Kleparza prowadzone w oparciu o metodę doświadczenia 
poszukującego – dającego możliwość odkrywania tajemnic dawnego 
kupiectwa(ich zakres obejmuje zagadnienia ujęte w podstawie programo-
wej wielu przedmiotów m.in. historii, geografii, j. polskiego, edukacji 
europejskiej i wiedzy o społeczeństwie/preorientacji zawodowej).
Warsztaty to druga część zajęć, która odbyła się w siedzibie WSZiB,
gdzie uczniowie brali udział w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości
z wykorzystaniem gier edukacyjnych. W w/w zajęciach uczestniczyli 
uczniowie w dn. 22 października.
Następnym etapem, realizowanym już w szkole, było przygotowanie 
questu lub gry planszowej uwzględniającej historię i zabytki związane
z krakowskim kupiectwem lub ze szlakami kupieckimi przebiegającymi 
przez Kraków. Uczniowie pracowali w 4-5-osobowych grupach, opracowa-
li 8 projektów. Były to gry planszowe, z czego 4 zespoły zostały nagrodzo-
ne. W kategorii gimnazja II miejsce (nie przyznano pierwszego) otrzymała 
grupa: Agata Chwastek, Kinga Plutecka, Sandra Świętek, Jolanta Warchoł, 
Amelia Knap z kl.IB. Trzy zespoły zostaly wyróżnione: z kl. IA – Bartosz 
Woźnica, Dariusz Gradoś, Kamil Kwater, Kacper Drozd, z kl. IB- Aleksander 
Margielewski, Kacper Tańcula, Michał Chwastek, Szymon Gorzula, Michał 
Pochopień; Agata Maciuszek, Magdalena Siemdaj, Kacper Balik, Aleksan-
dra Budzyn, Patrycja Polak. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, drobne 
gadżety, plany Krakowa a za II miejsce każda z dziewcząt -  książkę o Krako-
wie autorstwa L. Mazana. Każda grupa przywiozła do szkoły także 
historyczne gry planszowe: Wawel renesansowy oraz „Drewniaki” - 
szlakiem architektury drewnianej Małopolski. Opiekunami grup były 
panie: Monika Moroniewicz, Renata Olszowska, Renata Gister.

Gratulacje dla wszystkich uczniów z życzeniami dalszych sukcesów! 

Renata Gister

Godzina 16.00 zapraszamy rodziców i dzieci: 
1. od 4 m. do 1 roku
2. 1 - 2 lata
3. 2,5 - 6 lat

Godzina 17.00 zapraszamy rodziców i dzieci: 
2. 1 - 2 lata
3. 2,5 - 6 lat

WSTĘP WOLNY

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisy na:
j.waligora@klaj.pl, 
Wysyłając: IMIĘ i NAZWISKO oraz nr telefonu)

Zapraszamy serdecznie!
Więcej na www.klaj.pl oraz na profilu FB „rodzinnie zakręceni”

Patronat honorowy: Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj
Do�nansowanie: Powiat Wielicki, "PETRO-TAR" Jan Krawczyk Spółka 
Jawna

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza

dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat wraz z rodzicami
na radosną, szaloną i niesamowitą 

RODZINNĄ REKREACJĘ
pełną wspólnego tańca, ruchu i zabawy.
Bawimy się w niedziele: 3,10,17 kwietnia

na Hali Sportowej ZSO w Kłaju.

Karnawał w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

Czas karnawału w tym roku był wyjątkowo krótki, ale uczestnicy ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu zdążyli go w pełni 
wykorzystać.

28 stycznia na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się coroczny 
bal osób niepełnosprawnych. Jest to szczególne wydarzenie dla 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, bo 
nieczęsto nadarza się okazja aby bawić się na sali balowej zamku królew-
skiego.

Oprócz wspaniałej zabawy przy akompaniamencie prawdziwej orkiestry, 
była to też okazja do spotkania się z przyjaciółmi z innych ośrodków. 
Kolejną okazją do karnawałowej zabawy było spotkanie zorganizowane 
już w Ośrodku w Brzeziu, na które zaproszenie zostali podopieczni ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy z Tomaszkowic. Może nie było już 
tak wytwornie i królewsko, ale dobrej zabawy też nie zabrakło. Z racji 
zbliżającego się „tłustego czwartku”, każdy mógł zjeść po pysznym 
pączku. 

Oprócz zabawy tanecznej, uczestnicy mogli pochwalić się także zdolno-
ściami wokalnymi i zaśpiewać swoją ulubiona piosenkę w konkursie 
karaoke. 

Stanisław Lisowski
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Zarząd TS „ Wolni” Kłaj pragnie serdecznie 
podziękować za pomoc wszystkim naszym 
dobroczyńcom, kibicom, osobom wspierają-
cym, Sponsorom, którzy wsparli �nansowo 
Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili 
się do rozwoju bazy szkoleniowej i material-
nej Klubu oraz realizacji statutowych zadań 
sportowych, turystycznych oraz kulturalnych 
w 2015 r.

Niniejszym dziękujemy:
- Panu Wójtowi Gminy Kłaj - Zbigniewowi 
Strączek za wsparcie realizacji zadań oferto-
wych naszego Klubu,
- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługo-
wej w Kłaju Stanisławie Nowak za wsparcie 
�nansowe i materialne,
- Panu Edwardowi Biernackiemu Prezesowi 
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
w Wieliczce oraz Pani Prezes Oddziału w Kłaju 
Janinie Rybka za wsparcie �nansowe, 
- Panu Markowi Leśniowskiemu i Firmie 
Coldmark za wsparcie materialne,
- Panu Markowi Nowakowi za współudział
w organizacji imprez dla młodzików, 
- Pani Annie Jachymek za pomoc w organiza-
cji imprez sportowych,
- Romualdzie i Mariuszowi Buczek oraz 
Mirosławowi Jurkowskiemu za opiekę 
medyczną nad drużynami młodzieżowymi,
- Urzędowi Gminy i Powiatowi Wielickiemu za 
wsparcie �nansowe Klubu ze środków 
publicznych na realizację zadań ofertowych.
 
Dziękujemy również wolontariuszom
i sponsorom indywidualnym, którzy wsparli 
nas przy organizacji imprez rekreacyjno--
sportowych oraz wszelkich pracach porząd-
kowych.

Dziękujemy Pani / Panu:
Halinie Włodek, Annie Wojtowicz, Januszowi 
Płachno,  Krystynie Midleja-Płachno, Kazimie-
rzowi Rzepka, Grzegorzowi Polak, Marcinowi 
Konieczny, Stanisławowi Cieślak, Janowi 
Nowak, Leszkowi Kamusiński, Wojciechowi 
Olearczyk, Adamowi Kaleta, Antoniemu
i Marii Chyl, Małgorzacie Balik, Oliwii Bieda, 
Mirosławowi Czapka, Zdzisławowi Ślęczek, 
Zbigniewowi Konieczny, Mieczysławowi 
Włodek. 

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

Jednocześnie życzymy naszym Sponsorom, 
Kibicom i Sympatykom Klubu, TS „WOLNI” 
Kłaj, oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja
i Gminy Szczęśliwego Nowego Roku, wszel-
kiej pomyślności, dostatku i radości w 2016 
roku.  

 Zarząd Klubu Sportowego

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla mieszkańców 
Targowiska za zakup kalendarzy na rok 2016.

 Sponsorom, rodzicom, zawodnikom
i wszystkim, którzy przyczyniają się do 

rozwoju Naszego klubu życzenia szczęśliwe-
go i pełnego wspaniałych chwil Nowego 

Roku, 

składa zarząd LKS „Targowianka” Targowisko

PODZIĘKOWANIA

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w organizację Spotkania 

Noworocznego w Kłaju. 

Szczególne podziękowania należą się Pani 
Sołtys – Annie Koniecznej, całej Radzie 

Sołeckiej oraz Radnym: Janowi Płachno oraz 
Krzysztofowi Balikowi, a także Zastępowej 

Agnieszce Pagacz.

Dzięki Państwa kreatywności, poświęceniu
i wytężonej pracy możemy być dumni
z wyjątkowości uroczystości, a liczne 

audytorium oraz zadowolenie mieszkańców 
Kłaja jest niewątpliwie motorem do dalszej 

pracy.

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja  wraz z całą społecznością Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu składają 
serdeczne podziękowania dla Pana Marcina 
Kowalczyka; radnego z Gruszek i absolwenta 
naszej szkoły, za pamięć, stałą współpracę, 
przekazywane dla uczniów dary i wspieranie 
edukacji.

Serdecznie dziękujemy.
Dyrektor ZSO w Brzeziu

M. Sobkiewicz

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szarowie składa wszystkim mieszkańcom, 

sympatykom i darczyńcom serdeczne 
podziękowania za wszelką pomoc, którą 
doświadczyliśmy w minionym 2015 roku. 

Życzymy Wszystkim szczęśliwego i bezpiecz-
nego Nowego Roku!

Dziękujemy również Podatnikom, którzy 
wskazali Naszą jednostkę OSP w rozliczeniu 

PIT jako odbiorcę 1% podatku. Gorąco 
zachęcamy Państwa, aby w okresie rozlicze-

niowym za rok 2015, zdecydować
o przekazaniu 1% podatku dla strażaków--
ochotników z Szarowa. Wystarczy wpisać 
numer KRS Związku OSP RP: 0000116212 

oraz w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać 
nazwę: OSP Szarów, Szarów 346b, 32-014 

Brzezie, woj. małopolskie.

Zarząd OSP Szarów 

PODZIĘKOWANIE

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań 
wtedy, 
gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.”
Mikołaj Gogol

Panom:
Adamowi Świętkowi,

Grzegorzowi Sewerynowi,
Filipowi Świętkowi,

Krystianowi Goryczce.

Składamy piękne podziękowanie
za wymalowanie sali artystycznej. 

Dyrektor,
wychowawczyni i uczniowie klasy

VI SP w Targowisku

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku składa wyrazy wdzięczności mieszkańcom 
Targowiska oraz �rmom za pomoc �nansową dla naszej jednostki z rozprowadzanych przez naszych 

strażaków kalendarzy kwotę, którą zebraliśmy przeznaczyliśmy na zakup sprzętu, który jest nam 
niezbędny podczas akcji ratowniczych.  

Serdeczne Podziękowania dla Firm:

PODZIĘKOWANIE
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SPORT

Od 1 września 2015 roku najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kłaju, klasy Ia i Ib  
uczestniczą w programie "Mały Mistrz", który 
współ�nansowany jest przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Główne cele  realizowanego programu to:

1. Poprawa stanu zdrowia i sprawności �zycznej 
uczniów klas I-III;
2. Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej i wychowania �zycznego w planowaniu 
i prowadzeniu zajęć wychowania �zycznego
i edukacji zdrowotnej;
3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form 
zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą 
programową;
4. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju 
�zycznego i sprawności �zycznej uczniów
klas I-III;
5. Określenie preferencji w wyborze aktywności 
�zycznej uczniów;
6. Zachęcenie uczniów do nowych form aktyw-
ności �zycznej.

W okresie wczesnoszkolnym, dzieci z dużą 
łatwością zdobywają nowe wiadomości
i umiejętności, w tym również z zakresu wycho-
wania �zycznego i sportu. W wieku 6/7- 10 lat 
objawiają się talenty sportowe, a wrodzona 
skłonność do ruchu sprzyja wdrażaniu
do podejmowania bardziej systematycznego 
wysiłku. Nie ma ludzi niezdolnych do sportu,
to tylko kwestia wskazania dziecku odpowied-
niego rodzaju aktywności. Temu ma służyć 
zdobywanie odznak różnorodnych sprawności.
Pierwszą odznakę uczniowie już zdobyli! Jest to 
odznaka GIMNASTYK. Każde z nich wykazało się 
umiejętnościami z zakresu akrobatyki, równo-
wagi, zwinności i siły. Gratulujemy!  Przed nami 
sprawność Piłkarza Ręcznego.

Alicja Czyżycka
Beata Pagacz 

Pierwsza odznaka 
zdobyta

20 stycznia rozpoczęliśmy przyjmowanie 
zgłoszeń do tegorocznej odsłony programu 
edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing. Na dzieci 
w wieku od 7 do 11 lat czeka łącznie 900 
miejsc w 10 ośrodkach w całej Polsce.
O przyznaniu miejsca decydować będzie 
kolejność zgłoszeń, więc kto pierwszy – ten 
lepszy!

Program edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing 
obejmuje teoretyczną i praktyczną naukę 
żeglowania w łodziach klasy Optimist. Szkole-
nie w klasie Optimist, skierowane do dzieci
w wieku od 7 do 9 lat, prowadzone będzie
w siedmiu ośrodkach na terenie kraju: Szczecin, 
Gdynia, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, 
Kraków. Liczba dostępnych miejsc w każdym
z ośrodków to 100 dla klasy Optimist i 50
dla windsur�ngu. Połowa z nich zostanie 
obsadzona na drodze indywidualnych zgłoszeń 
rodziców, a druga połowa – na podstawie 
zgłoszeń zainteresowanych szkół podstawo-
wych.

Zgłoszenia indywidualne

Zgłoszenia kandydata do udziału w programie 
może dokonać rodzic lub prawny opiekun 
dziecka. W tym celu należy dokonać rejestracji 
w systemie i potwierdzić przesłane dane 
klikając w link przesłany na podany w adres 
email. O przyznaniu miejsca kandydatowi 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Regio-
nalni koordynatorzy programu skontaktują się 
bezpośrednio z rodzicami / opiekunami zakwa-
li�kowanych dzieci w celu potwierdzenia ich 
udziału.

Zgłoszenia szkół podstawowych

Do udziału w programie ENERGA Sailing może 
zgłosić szkołę dyrektor lub nauczyciel. Pierw-
szym krokiem jest wypełnienie formularza 
rejestracyjnego i potwierdzenie danych.
O przyznaniu miejsc poszczególnym szkołom 
również będzie decydować kolejność nadsyła-
nych zgłoszeń. Przyjęcie szkoły do programu 
oraz liczbę przyznanych miejsc potwierdzi 
regionalny koordynator w danym ośrodku.

Więcej na: www.klaj.pl

W gminie Kłaj Program koordynuje Yacht-Club 
Szarów – tel. 690 379 505 lub 518 015 723.

Ruszył nabór do 4. edycji
ENERGA Sailing

Fot. Bogdan Pasek

Publiczność zabawił występem Artur Andrus, 
więc było nie tylko uroczyście, ale także wesoło. 
Nagroda przyznawana jest od 7 lat przez 
kapitułę w pięciu dziedzinach: gospodarce, 
sporcie, kulturze, pracy społecznej i za 
całokształt działalności – mieszkańcom powia-
tu, którzy wyróżniają się osiągnieciami na 
różnych polach.

Nasza zawodniczka została doceniona za 
dotychczasowe osiągnięcia sportowe, bowiem 
jest aktualną Mistrzynią Świata i Europy. Znala-
zła się w doborowym towarzystwie – w tym 
roku do grona 39 dotychczas wyróżnionych 
dołączyli – Zamek Królewski w Niepołomicach, 
wybitny muzyk Marek Stryszowski, Władysław 
Ćwierz – trener Artura Szpilki, wielicki Caritas
i zespół Mietniowiacy. Klaudia trenuje karate 
pod okiem senseia Rafała Wajdy od 10 lat, ma
1 dan, a  konkurencją, w której odnosi zawsze 
najbardziej spektakularne sukcesy jest kumite. 

Jest bardzo utalentowaną zawodniczką kadry 
Polski i od lat zajmuje czołowe miejsca na 
międzynarodowych zawodach. Z przyjemno-
ścią i oddaniem  prowadzi też  treningi z  młod-
szymi karatekami z Krakowskiego KKT. -„Cieszę 
się, że moja praca została doceniona. Najbar-
dziej chciałam podziękować senseiowi Rafałowi 
Wajdzie, rodzicom za wsparcie,  kolegom
i koleżankom z klubu za wspólne treningi. Ta 
nagroda motywuje mnie do dalszego rozwoju” 
– zaznaczyła Klaudia. Gratulujemy i też  cieszy-
my się razem  z naszą  PERŁĄ!

Fot. Bogdan Pasek i Mateusz Bąk

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego

Klaudia Mleko
Perłą Powiatu 
Mieszkanka Szarowa -  Klaudia Mleko została 
wyróżniona tytułem Perły Powiatu Wielickie-
go! Statuetki wręczono laureatom w piątek 29 
stycznia w Kampusie w Wieliczce podczas gali, 
która zgromadziła 800 osób. 
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W blasku fajerwerków

KULTURA

Tradycją stało się, że Mieszkańcy gminy Kłaj w noc sylwestrową spoty-
kają się w centrum Kłaja aby wspólnie pożegnać stary i przywitać Nowy 
Rok. 

Nie inaczej było również ostatnio. Na parkingu przy Urzędzie Gminy 
zgromadziło się liczne grono ludzi, którzy wspólnie obejrzeli fantastyczny 
pokaz fajerwerków ufundowanych przez gospodarza naszej gminy. 
Zachwycający, kilkunastominutowy pokaz poprzedziły serdeczne życzenia 
jakie złożyli: Wójt Gminy - Zbigniew Strączek oraz Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Kłaj - Krystyna Gierat. Za to aby w Nowym Roku działo się 
lepiej wzniesiono również toast symboliczną lampką szampana. Serdecz-
ne podziękowania należą się Pani Marii Bugaj – Sobkiewicz za udostępnie-
nie miejsca pod wyrzutnię fajerwerków.

Oliwia Bieda

Stary rok pożegnaliśmy jak co roku uroczystą Wigilią na której gościliśmy: Elżbietę Achinger, Wójta Zbigniewa Strączka i Proboszcza Kazimierza 
Budka. Wspólne kolędowanie przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze.

Przyczynili się do tego nasi sponsorzy, a byli to: Bank Spółdzielczy w Wieliczce o/Kłaj, Pani Prezes SHU w Kłaju Stanisława Nowak, Józef Trojański sklep 
MarketPOINT, Danuta Fortuna-sklep odzieżowy, Janina Fortuna, Daniela Kożuch, Anna Wójtowicz. Dziękując serdecznie darczyńcom jesteśmy zobowiąza-
ni wyrazić wdzięczność również wszystkim przyjaciołom za pomoc w zorganizowaniu wieczerzy.

Nowy rok niesie nam wiele niespodzianek i atrakcji. Wchodzimy w 2016 tanecznym krokiem. 6 lutego zapadnie nam w pamięć dzięki fantastycznej 
zabawie karnawałowo-walentynkowej. Dzień Kobiet uczcimy wyjściem do kina 5 marca. Wiosnę powitamy 8-9 maja we Wrocławiu i w „Afryce”. Latem 
planujemy huczne obchody Jubileuszu 5-lecia powstania naszej dostojnej „uczelni”. We wrześniu, zagrzejemy nasze senioralne kości wpatrując się
w lazurowe wody słonecznej Grecji.

Rok 2016 zaplanowaliśmy jako rok nawiązywania współpracy z UTW z Wrocławia, Nowego Sącza i Lipnicy Murowanej od której już otrzymaliśmy zaprosze-
nie na warsztaty i zakończenie lata. Bardzo znacząca jest dla nas propozycja nawiązania współpracy z prezesem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW w Nowym Sączu Panią Wiesławą Borczyk. 

Od strony edukacyjnej w I semestrze były wykłady o zdrowiu w różnych jego aspektach. Zajmowaliśmy się „Historią Sztuki” i „Literaturą”. Natomiast przed 
nami spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Mirek. Mamy zamiar zaprosić podróżnika i powędrować z nim w krainy nieznane. W naszym rozwoju kultural-
nym pomogą nam również cykliczne wypady do �lharmonii, teatru i kina.

Jak sami Państwo widzicie my już nie idziemy dziarskim truchtem, ale dosłownie wkraczam w ten nasz Jubileuszowy Rok. Jeszcze raz życząc wszystkim 
radości i pogodnego nieba w nadchodzącym Roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragnęli by do nas dołączyć.

Dorota Kosmowska

UTW w Kłaju wkracza z nadzieją w Nowy Rok
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SPOTKANIA NOWOROCZNE
życzenia złożył mieszkańcom wójt gminy – 
Zbigniew Strączek. Piękne życzenia, śpiew, 
modlitwę oraz łamanie się opłatkiem poprowa-
dził nasz Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski.

Wśród mieszkańców Szarowa i wielu zaproszo-
nych gości zapanowała radosna i rodzinna 
atmosfera. Część artystyczną rozpoczęli artyści 
klas IV – tych Szkoły Podstawowej spektaklem 
„I diabły mają problemy”, których starannie 
przygotowały panie: Sabina Zaporowska
i Dorota Chudecka. Piękną dekorację sceny 
wykonała p. Joanna Samek.

W świat kolęd wprowadził nas utalentowany 
muzyk i wokalista p. Marcin Korbut z Siedlca, 
który rozśpiewał i rozkołysał obecnych na sali. 
Miłym akcentem było wręczenie anioła roku dla 
zasłużonego i aktywnego Społecznika oraz 
hojnego sponsora p. Adama Kowala i jego syna 
Mirosława.

Wyjątkowy wieczór przeplatany śpiewem, 
rozmowami, dobrą zabawą odbył się przy 
kolorowo i suto zastawionych stołach. Smakoły-
ki i pachnące ciasta z radością przygotowały 
panie z Rady Sołeckiej wraz z swymi rodzinami 
w nowo wyremontowanej i pięknie umeblowa-
nej kuchni Domu Kultury.

Wspaniałym Gościom, i organizatorom 
opłatka serdecznie dziękuję
Alicja Wójtowicz
Sołtys Szarowa

6 stycznia w Targowisku zorganizowany 
został Tradycyjny Opłatek oraz pochód Trzech 
Króli.

Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej
w Kaplicy w Targowisku, którą odprawił ksiądz 
Proboszcz Adam Sztaba z para�i pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Łężkowicach. Po 
nabożeństwie, wesoły orszak podążył za 
Królami prowadzonymi przez betlejemską 
gwiazdę do Domu Kultury, aby tam pokłonić się

W orszaku Trzech Króli

Jezuskowi. Spotkanie zainaugurowały ciepłe, 
noworoczne życzenia od organizatorów dla 
licznie przybyłych gości. Następnie Trzej 
Królowie zaprezentowali kolędy zaczerpnięte
z opracowania „Lud Nadrabski” Jana Świętka.
W role królów wcielili się panowie: Zdzisław 
Perdek, Jerzy Korbut i Jan Mikołajczyk. Zamie-
rzeniem organizatorów było przypomnienie 
lokalnej tradycji utrwalonej przez badacza 
obyczajów okolic Targowiska.

Program artystyczny Jasełek przygotowali 
uczniowie klasy IV z ZSO Targowisko przy 
ogromnej pomocy pana Szymona Stokłosy. 
Występ niewątpliwie wprowadził zebranych
w zadumę nad sensem minionych Świat 
Bożego Narodzenia. Wzruszeń nie brakowało 
również w trakcie koncertu kolęd szkolnego 
chóru, który prowadzi pani Urszula Charycka – 
Nazaruk.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania 
było wspólne, długie i radosne kolędowanie 
przy choince i słodkim poczęstunku. Za ogrom 
pracy włożony w coroczną organizację nowo-
rocznych spotkań gorące podziękowania 
należą się organizatorom: Radzie Sołeckiej, 
Sołtysowi Mieczysławowi Piwowarowi, całej 
społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Targowisko, w szczególności Pani Annie Wójto-
wicz – inicjatorce przedstawienia oraz Miesz-
kańcom Targowiska, którzy tak chętnie uczest-
niczą w tego rodzaju kulturalnych wydarze-
niach.

Oliwia Bieda

„Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na 
ziemi! Trzej Królowie jadą, złoto, mirrę 
kładą…”

Niemal wszystkie słowa pastorałki się sprawdzi-
ły. Mróz – może nie tak wielki, ale zawsze jakiś! 
Królowie nie trzej, bo w przypadku dąbrowskie-
go przedszkola prawie siedemdziesięciu!
No i złoto, czyli to co mają najcenniejszego 
wszystkie dzieci – swoje czyste serduszka, które 
mogą o�arować Małemu Jezuskowi. 

6 stycznia w Święto Trzech Króli tradycyjnie już 
zebraliśmy się w Kościele para�alnym w Szaro-
wie na wspólnym kolędowaniu. Serdecznie 
dziękujemy za tak liczne przybycie, szczególnie 
rodzicom dzieci, które tak pięknie śpiewały. 
Mając w pamięci słowa księdza Tomasza
z homilii, możemy odetchnąć z ulgą, nie 
obawiając się, że któryś z dorosłych otrzyma 
berło błazna, ponieważ na szczęście przygoto-
wują się do podróży przekazując swoim pocie-
chom najważniejsze wartości i tradycje.

Kinga Wilk

Hej kolęda, kolęda

Tradyc yjny O płatek
w Szarowie

„Przyszedł i przyniósł nam pokój, zwyczajny, codzienny,
domowy, pokój który rozgrzewa od środka przy

zakończeniu każdego dnia, który otula wieczorem,
wspomaga o poranku. Pokój który dodaje sił do 

wyciągnięcia ręki na zgodę, który wzrusza gdy wśród ludzi
panuje miłość…”

U progu Nowego Roku życzmy sobie wszyscy 
pokoju, wielkiej Bożej i ludzkiej miłości. 
Motto to i życzenia sołtys Alicji Wójtowicz, 
rozpoczęły świąteczny wieczór tradycyjnego 
opłatka 24 stycznia w Domu Kultury w Szaro-
wie.

Jak co roku, bardzo serdecznie noworoczne 
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„Rok 2015 przeszedł już do historii i był to na pewno okres pełen zmagań, 
wyzwań i pracy. Zrealizowaliście wiele zadań, których osiągnięcie postawi-
liście sobie za cel dwanaście miesięcy temu. Korzystając z  noworocznego 
charakteru spotkania, składam Państwu, w imieniu własnym oraz Pani 
Sołtys i Rady Sołeckiej, życzenia na Nowy 2016 rok, aby ob�tował on
w sukcesy i pozwolił realizować zamierzenia. Aby nie zabrakło Wam 
zdrowia, wytrwałości i determinacji. Życzę tej zwykłej, ale bardzo ważnej 
ludzkiej życzliwości i zrozumienia. Życzę Państwu wielu sił do pokonywa-
nia codziennych trudności oraz cieszenia się mniejszymi i większymi 
sukcesami, a także podejmowania wyłącznie samych trafnych decyzji. 
Niech 2016 rok przyniesie same spokojne, szczęśliwe dni” – tymi słowami 
powitał zgromadzonych gości Krzysztof Balik – prowadzący Spotkanie 
Noworoczne dla samotnych.

Podczas uroczystego spotkania zostały wręczone nagrody za udział
w konkursie na najpiękniejszą „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”. 
Wymagające dużej pracy, zręczności i pomysłu nagrodzone szopki złożyły: 
Nikola Wantuch i  Katarzyna Sobczyk i rodzina Chojnackich: Anna, Krzysz-
tof, Marysia, Bartek oraz rodzina Włodarczyków: Agata,  Wiesław, Wojtek, 
Krzysiu, Emilka. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Po wręczeniu nagród Ksiądz Kanonik - Kazimierz Budek odmówił z zebra-
nymi modlitwę. Nie mogło też zabraknąć toastu za pomyślność, której 
życzył gospodarz Gminy - Zbigniew Strączek. Niezwykłych: podniosłych
i radosnych przeżyć, dostarczył słuchaczom koncert w wykonaniu chóru 
„Gaudium”. Chórzyści zaprezentowali niezwykle szeroką gamę swoich 
możliwości, wzbudzając tym oczywiście zachwyt widowni. Swoim wystę-
pem oczarował zebranych posiadający swój niepowtarzalny styl - zespół 
dziecięco - młodzieżowy Dance&Fun przygotowany pod czujnym okiem 
Pani Ewy Lipińskiej - Glicy. Widać, że  taniec jest dla nich życiem, pasją
i największym hobby. W miłej atmosferze nikt nie czuł się samotny. Na 
stołach królowały pyszne potrawy. Harcerze jak zwykle pomocni
i niezawodni serwowali kawę i herbatę. 

Małgorzata Balik

Niech 2016 rok przyniesie same spokojne, szczęśliwe dni…
SPOTKANIA NOWOROCZNE

Wielkie podziękowania należą się tu niewątpliwie Sponsorom: 

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.                                          
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem  
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.  

Janusz Świderski -  Zakład Remontowo – Budowlany
Jerzy Siemdaj -  Firma Produkcyjno – Transportowa
„Fiberway   Operator sieci, internet”
 Nadleśnictwo Niepołomice
Stanisława Nowak - Spółdzielnia Handlowo- Usługowa w Kłaju, Delikatesy 
Centrum
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Justyna Liszka – Glas Serwis
Jerzy Łysek- Zakład Cukierniczy 
Piotr Długosz – Dyrektor Generalny STIMO Niedzielski Systemy  Informatyczne  
Krosno
Marek Nowak- Piekarnia „Marko” 
Joanna i Leopold Piórkowscy - Piekarnia Kokotów
Grażyna i Marek Solarz – lekarz medycyny
Marek Palej  P.H.U. TECH – MAR
Stanisława i Bronisław Rajca – Sklep „Groszek” Firma Handlowa „WOJ-DAN
Beata i Jacek Motoła - Firma Usługowo - Handlowa 
Maria  i Tadeusz Czubak- Targowisko
Elżbieta i Piotr Wrona
Stanisława Rzepka–Zakład Fryzjerski „Stasia”

DZIĘKUJEMY
Sołtys Kłaja i Rada Sołecka
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W mroźną niedzielę, 17 stycznia, mieszkańcy Grodkowic
i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście zgromadzili 
się na sali gimnastycznej przy SP w Grodkowicach na wspólnym 
kolędowaniu.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: ks. K Piwowarczyk (para�a 
Brzezie), wójt – p. Z. Strączek, radni gminy – W. Wilk, W. Maciejasz, J. 
Płachno, radny powiatu Z. Prochwicz, dyrektor ZDHIR – S. Placek. 
Wraz z chórem Gaudium przybyła również p. K. Gierat – prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj. Pierwsza część koncertu była 
popisem uczniów ze Szkoły Muzycznej w Mikluszowicach – �lia
w Grodkowicach. Przedstawili oni proste opracowania kolęd na 
fortepian, �et, klarnet, gitarę i skrzypce. Młodzi adepci muzyki 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Następnie do głosu doszli 
profesjonaliści (Chór Gaudium), którzy zaśpiewali kolędy w aranża-
cji na głosy, z partiami solowymi. Na koniec wszyscy zebrani zaśpie-
wali wspólnie jedną z kolęd. Po kolędowaniu Sołtys i Rada Sołecka 
Grodkowic zaprosili wszystkich na poczęstunek. Zebrani usiedli 
przy pysznych ciastach i napojach. Był czas na poważne dysputy
i sąsiedzkie rozmowy.

Sołtys i Rada Sołecka składają podziękowania Pani Dyrektor, za 
udostępnienie szkoły. Pani H. Pilch i młodzieży, za dużą pomoc
w przygotowaniu imprezy. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie na wspólne kolędowanie.

Zapraszamy wszystkich Państwa za rok. 

Sponsorzy: D. Bryniak, A.G. Chudziccy, G.J. Gaj, J. Horąży-Rał, M. 
Klimczak, G. Kowal, L. Lasoń, D. Mętel, W. Migdał, C.A. Niedziocha, K. 
Olchawska, R.S. Pilch, S. Rajca FH „Woj-Dan”, A. Szczygieł, W. Wilk.

Mieszkańcy Grodkowic

Rozśpiewane Grodkowice

16 stycznia w Domu Kultury w Gruszkach Mieszkańcy Gruszek i Podlasu 
wraz zaproszonymi gośćmi: wójtem - Zbigniewem Strączkiem, panią 
sołtys - Krystyną Wyporek wspólnie bawili się na noworocznym spotka-
niu połączonym z dniem babci i dziadka. 

Na początku przy wypełnionej po brzegi sali, dzieci przedstawiły tradycyj-
ne jasełka, które rozweseliły wszystkich uczestników. Dodatkowo dziadko-
wie otrzymali piękne wiersze wyrecytowane przez najmłodszych. Był 
również czas na życzenia, które złożyli: pani sołtys, radny, oraz wójt. 
Spotkanie oraz przygotowanie dzieci do jasełek zorganizowała sołtys - 
Monika Gaj wraz z Martą Drobniak.

Przez wiele dni trwały przygotowania oraz próby. Oczywiście panie z rady 
sołeckiej miały w tym bardzo wielki wkład, dzięki nim stoły były suto 
zastawione domowymi przysmakami. To pokazało, że tylko wspólna praca 
może przynieść sukces oraz dobrą zabawę. Mieszkańcy: starsi i dzieci
z Gruszek i Podlasu wspólnie spędzili radosne i pełne wrażeń popołudnie.  
 
Marcin  Kowalczyk

SPOTKANIA NOWOROCZNE

Noworoczne Spotkanie w Gruszkach



Najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju radośnie zakończyli ferie spędzając piątkowy wieczór, 29 stycznia na wesołych grach
i zabawach. Były kalambury, taniec w ciekawych nakryciach głowy, zabawy w dzieci-książki, czytanie wesołych bajek, kolorowanie rysunków i wiele 
innych. Wszyscy uczestnicy "Wesołej Nocy" skosztowali także pyszności przygotowanych specjalnie na tę okazję. Najbardziej oczekiwanym przez dzieci 
punktem wieczoru był spektakl "Czterej muzykanci z Bremy", który rozbawił zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców.
Dla wszystkich był to naprawdę niezapomniany wieczór.

Kamila Polak

Wesoła Noc w Bibliotece
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