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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Gminny Dzień Dziecka
W sobotę, 4 czerwca centrum Kłaja przeżywało oblężenie. Stało się tak za sprawą miłośników biegania i jazdy na rolkach. Tego
bowiem dnia odbył się Gminny Dzień Dziecka i organizowany z tej okazji już VI Bieg Rodzinny.
Inauguracji imprezy dokonał Wójt Gminy, który 6 lat temu był jej pomysłodawcą i głównym organizatorem. – „Gołym okiem widać, że
każdego roku spotykamy się tu w coraz to większym gronie. Przybywa miłośników sportu co bardzo mnie cieszy i za co gorąco wszystkim
dziękuję.” – zaznaczył gospodarz gminy, rozpoczynając tym samym wyścigi.
Każdego roku Dzień Dziecka świętuje wspólnie cała gmina: ci mali, średni i ci zupełnie dorośli. Nie inaczej było również w tym roku. Na linii
startu, w różnych kategoriach wiekowych stanęło ponad 200 zawodników. Tradycyjnie najwięcej emocji wywołał bieg przedszkolaków
oraz bieg rodziców z wózkami. Biegających co sił w nogach dopingowali nie tylko liczni kibice, ale także nie rozstający się tego dnia
z mikrofonami: Renata Olszowska oraz Krzysztof Balik. Całe szczęście, że Delikatesy Centrum dla każdego startującego w konkurencjach
sportowych uczestnika przygotowały posiłek, dzięki któremu wycieńczeni sportowcy mogli zregenerować siły i ugasić pragnienie.
Tegoroczne „Święto Dzieci” połączono z zawodami o Puchar Małopolski na rolkach. Okazało się, że w naszej gminie, dzieci jeżdżą jak zawodowcy. Ci, którym udało się zaoszczędzić choć trochę energii mogli wyszaleć się na dmuchanych zjeżdżalniach, które były tego dnia
dostępne zupełnie za darmo. Niebywałą popularnością cieszyły się kreatywne zabawy, które przygotowali animatorzy. Nie mogło zabraknąć również – ulubionego przez wszystkie dzieci - malowania twarzy i robienia zwierzątek z balonów. Program imprezy wzbogacił również
występ grupy tanecznej „Dance&Fun” pod kierownictwem Ewy Lipińskiej – Glicy. Natomiast w sali widowiskowej Urzędu Gminy, aktorzy
przybliżyli maluchom legendę o Panu Twardowskim. Dzień Dziecka stał się także doskonałą okazją do wręczenia nagród w Gminnym
Festiwalu artystycznym pt. „Kochamy muzykę”. Wśród licznych atrakcji były również wóz oraz sprzęt strażacki, które przyciągały niejedno
zainteresowane dziecko. Jednak największe zaskoczenie wywołały postacie z bajek. Z koszem pełnym łakoci i serdecznymi życzeniami
przybyli: Śnieżka, Zła Królowa, Czarownica oraz jeden z siedmiu krasnoludków, który uderzająco podobny był do konferansjera.
Na zakończenie imprezy, po ogólnym podsumowaniu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników. Ci którzy w swoich kategoriach okazali się
najzwinniejsi stanęli na podium, gdzie za swój wysiłek wynagrodzeni zostali cennymi nagrodami oraz udekorowani przez gospodarza
gminy medalami.
Złoty medal tu również należy się niezastąpionej ekipie organizatorów: Wójt Gminy Kłaj, Klub Sportów Wrotkarskich Rol-ka, Delikatesy
Centrum oraz Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie. Rekompensatą za wkład pracy w organizację
imprezy były liczne, wesołe, dziecięce buźki. Mając nadzieję, że w przyszłym roku sprzymierzeńcem w organizacji również będzie słoneczko i fantastyczna pogoda, już przebieramy nogami w oczekiwaniu na przyszyły czerwiec.
Oliwia Bieda
Wielkie „dziękuję” należy się przede wszystkim najlepszym na świecie sponsorom:
- Delikatesy Centrum,
- MPGO,
- Nadleśnictwo Niepołomice,
- Marek Żarnik Zakład Elektryczny,
- Julian Terczyński – Ubezpieczenia Niepołomice,
- Justyna i Tomasz Przybylscy -Przychodnia Weterynaryjna,
- Maciej Laskowicz - „Linkart” Stanisławice,
- Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj,
- Barbara Budzyn „Wrzosowisko”.
Na stronie: www.klaj.pl znajduje się krótki film relacjonujący Gminny Dzień Dziecka. Jego autorem jest Pani Paulina Bijota, której również
serdecznie dziękujemy.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA - WYNIKI
BIEGI
Przedszkolaka
Chłopcy:
I Dawid Rusin
II Patryk Świętek i Emil Wójtowicz
III Kamil Lawera i Krystian Kijowski

Dziewczynki:
I Adrianna Batóg
II Natalia Gądor
III Amelia Stala

Bieg Mam, Tatusiów, Babć z wózkiem
Mama Paulina Buczek z synkiem Szymusiem
Tata z Córeczką
Mama Agnieszka Świętek z córeczką Julią
Mama Ewa Moskwa z synkiem Tadeuszkiem
Babcia Krystyna Płachno z wnuczkiem Wojtusiem
BIEG
KATEGORIA WIEKOWA
6-8 lat

9-10 lat

11-13 lat

14-16 lat

Chłopcy
Dawid Fortuna
Tadeusz Burkowski
Maksymilian Manowita
Nowak Wiktor
Kuras Dominik
Latos Karol i Jan Przybylski
Rusin Damian
Rak Krzysztof
Gądor Kamil
Marcin Jankowski
Wiktor Lech
Mateusz Kuczaj

Dziewczynki
Milena Gradoś
Wiktoria Nowak
Izabela Rusin
Klaudia Stokłosa
Milena Woś
Justyna Maj
Biniek Martyna
Latos Weronika
Huget Maria
Kamila Kaczmarczyk
Julia Korbut
Maria Skoczek

17-25 lat

Czerczak Damian
Świętek Damian
Świętek Jakub

Katarzyna Polak
Laura Fasuga

26-wzwyż

Szymon Stokłosa
Michał Morawski
Wojciech Bochenek

Lisowska-Woś Agnieszka
Bożena Szczęśniak

Chłopcy
Wajda Marcin

Dziewczynki
Magdalena Musiejowska
Kaczmarczyk Matylda
Curyło Anna
Natalia Ryś
Sroka Maja
Mordarska Dominika
Patrycja Konieczna
Dominika Tacik
Małgorzata Musiejowska

ROLKI
KATEGORIA WIEKOWA
6-8 lat

9-10 lat

11-13 lat

14-16 lat

Sroka Maksymilian
Długosz Szymon
Nowotny Jan
Doroszkiewicz Wojciech
Kasprzyk Hubert
Zaraska Dawid
Gradoś Dariusz
Świętek Daniel
Nowotny Piotr

Mordarska Kamila
Nasternak Patrycja
Olszewska Joanna

Dawid Mączka
17-25 lat

26-wzwyż

Chojnacki Krzysztof
Michoń Rafał
Musiejowski Dariusz

Bolechowska Marta
Kaczmarek Katarzyna
Fik Katarzyna

Podczas elektronicznej rejestracji zawodników doszło do paru pomyłek, co miało odzwierciedlenie podczas ogłaszania wyników, za co gorąco
przepraszamy i postaramy się wynagrodzić wszystkie pokrzywdzone osoby. Po przeanalizowaniu elektronicznego zapisu podane wyniki są już
prawidłowo przedstawione. Jeszcze raz przepraszamy.
Organizatorzy
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GOSPODARZ GMINY O PLANACH INWESTYCYJNYCH NA WAKACJE

Czy to będą kolejne pracowite wakacje?
Rozbudowa i remonty Domów Kultury, modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, budowa nowych chodników, naprawa starych, zniszczonych nawierzchni drogowych oraz budowa zupełnie nowych
dróg… Każdego roku, najwięcej prac inwestycyjnych realizowanych jest w okresie letnim. Co zmieni się w Naszej Gminie przez
okres urlopowy – najlepiej zapytać u źródła, dlatego z tym pytaniem zwróciłam się do Wójta Zbigniewa Strączka.
Panie Wójcie, jakiego rodzaju prace będą realizowane w najbliższym czasie?
Okres wakacji będzie czasem kiedy będziemy przede wszystkim przygotowywać się do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji. Niestety takowych w chwil obecnej nie ma, a realizacja wyżej wymienionych inwestycji się opóźnia. Priorytetowym zadaniem
jest przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Aby program ten mógł dojść do skutku złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji w ramach
konkursu organizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Gmina Kłaj ma szanse przeprowadzić wartościową
rewitalizację „z ludźmi i dla ludzi”. Najważniejsze potrzeby społeczne w kontekście programowania rewitalizacji zostały sformułowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której misją społeczną jest poprawa jakości życia w gminie oraz dążenie do aktywnej integracji
społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz zaspakajanie potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją
społeczną. Istotnym elementem przygotowywania GPR jest uwzględnienie również negatywnych zjawisk przestrzenno – funkcjonalnych na
terenie gminy, a w szczególności terenów zdegradowanych, czyli wyrobisk poeksploatacyjnych kruszywa w Targowisku, czy terenów przy PKP
Kłaj. Stworzenie takiego programu otworzy nam furtkę do sięgania po kolejne środki już na jego realizację. Na rozpatrzenie czeka również
międzygminny projekt pt. „budowa tras pieszo – rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby”, który ma
być realizowany na terenie gmin Kłaj, Gdów i Drwinia. Za nami już półmetek roku. Do tej pory również nie siedzieliśmy bezczynnie. W maju,
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych wśród których znalazł się również projekt pn. „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby” w ramach którego wyremontowany i rozbudowany zostanie budynek przy stacji kolejowej, gdzie powstanie
również parking. Plac zabaw z parkiem nauki i siłownią zewnętrzną oraz altany rowerowe biwakowe powstaną na działkach przyległych do
torów kolejowych w kierunku wschodnim. Ten sam projekt obejmuje również budowę kompleksu trzech zbiorników na istniejących wyrobiskach
po żwirowni w Targowisku, gdzie powstaną boiska, plaże, miejsca biwakowe, pływające pomosty, miasteczko rowerowe i infrastruktura sanitarna. Jako partnerzy możemy strać się łącznie o 6 milionów złotych, bowiem projekty, które zostały wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób
wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach poddziałania 6.3.1.
A co z budynkami użyteczności publicznej?
W kolejce do termomodernizacji czekają trzy budynki: Dom Kultury w Brzeziu, Dom Kultury w Łężkowicach oraz Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie. W tym celu w najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie i jest ogromna szansa na to, że
część prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Z resztą jest to również sprawa priorytetowa, bowiem tak jak założyłem sobie na początku
pierwszej kadencji – dołożę wszelkich starań, aby ożywić kulturę na terenie Gminy Kłaj.
Czy możemy liczyć również na nowe drogi, czy naprawę tych zniszczonych?
Mam taką nadzieję. W maju ogłoszony został konkurs „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii operacje typu budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”. W ramach tego programu PROW złożone zostały już dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy z nich dotyczy realizacji operacji pn.
„Przebudowa ulicy wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w Kłaju na ulicy Wiejskiej. Aplikujemy również o środki na budowę drogi,
która jest łącznikiem pomiędzy Kościołem, a szkołą w Kłaju oraz rozbudowę drogi „Szkolnej”. Z dniem kiedy tylko dostaniemy pozytywną decyzję,
będziemy ruszać z pracami. W czerwcu udało nam się zrobić asfalt na Gołymbrzegu w Kłaju oraz na Ostrej w Targowisku. Czynione są starania
na pozyskanie środków na odbudowę trzech odcinków dróg w Dąbrowie oraz Brzeziu. Również został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
nakładek asfaltowych na drogach w Brzeziu, Grodkowicach, Targowisku, Łężkowicach i Kłaju.
Dziękuję za udzielone odpowiedzi,
Oliwia Bieda
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INFORMACJE
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Kłaj
12 czerwca 2016 rok – podsumowanie

Tego dnia liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze oraz licznie przybyli zaproszeni goście spotkali się na Zjeździe
Gminnym ZOSP RP w Kłaju.
Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Adam Kociołek, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie
wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego
przedstawił obecny Prezes, po którym sprawozdanie z działalności operacyjnej przedstawił Komendant Gminny Dariusz Pilch. Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Mateusza Dziedzica, który pod koniec swego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, które w późniejszym czasie zostało udzielone jednogłośnie.
Efektem Zjazdu były wybory władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłaju w składzie:
1. Prezes - Adam Kociołek
2. Wiceprezes - Artur Ordyk
3. Wiceprezes - Krzysztof Balik
4. Komendant gminny - Dariusz Pilch
5. Sekretarz - Mirosław Włodarz
6. Skarbnik - Robert Pawełek
7. Członek prezydium - Krzysztof Hytroś
8. Członek zarządu - Grzegorz Matura
9. Członek zarządu - Rafał Celary
10. Członek zarządu - Krzysztof Naruszewicz
11. Członek zarządu - Mirosław Kołos
12. Członek zarządu - Wojciech Wilk
W czasie trwania Zjazdu uhonorowano najbardziej aktywnych ustępujących członków Zarządu Gminnego w latach 2011-2016 oraz przedstawicieli władz samorządowych,
Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego dh. Władysława Kucharskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce bryg.
Macieja Wolaka, Przewodniczącego Rady Gminy Kłaj Sylwestra Skoczka. Natomiast wspaniały ozdobny topór został wręczony Wójtowi Gminy Kłaj za wkład w ochronę
przeciwpożarową na terenie Gminy Kłaj. Złotym Znakiem Związku OSP RP został uhonorowany obecny prezes Zarządu Adam Kociołek natomiast Złotym Medalem Za zasługi
dla Pożarnictwa odznaczono Komendanta Gminnego ZOSP RP Dariusza Pilcha. W trakcie całego Zjazdu omówiono dotacje dla OSP, ilość zdarzeń na terenie Gminy oraz
poziom wyszkolenia OSP co zostało przedstawione na następnej stronie.
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INFORMACJE

Plan finansowy dział 754-75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan
Wydatkowano

2011
95 350,00
93 935,48

2012
190 000,00
188 359,16

2013
170 150,00
200 150,00

2014
567 018,49
565 048,36

2015
721 638,41
560 057,95

2016
1 035684,00
w trakcie
realizacji

Dotacje 2012:
Małopolskie Remizy 2012 – remont Remizy OSP Szarów dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 21 000,00 zł - wartość inwestycji 60 000,00 – wkład Gminy Kłaj 39 000,00.
Dotacje 2013:
Małopolskie Remizy 2013 – remont Remizy OSP Brzezie WFOŚiGW Kraków – 5 295,42 zł
dotacja Urzędu Marszałkowskiego - 27 513,00 – wartość inwestycji: 75 670,00 - wkład własny Gminy Kłaj 42 861,58.
Dotacje 2014:
Małopolskie Remizy 2014 – budowa Remizy Kłaj dotacja z WFOSIGW Kraków 48 337,49 dotacja Urzędu Marszałkowskiego - 40 000,00
wartość inwestycji: 420 797,22 - wkład własny Gminy 332 459,73.
Bezpieczny strażak 2014 - zakup zestawów odzieży specjalnej dla OSP Brzezie oraz OSP Targowisko dotacja WFOŚiGW Kraków 9 000,00 wartość zakupów: 18 000,00
zakupiono:
• ubrania specjalne Garda kpl. 6
• buty specjalne kpl. 6
• rękawice specjalne kpl. 6
• hełm Calisia Vulcan szt. 6
• kominiarka niepalna szt. 6
Po 3 zestawy dla jednostek OSP Brzezie oraz Targowisko.
Dotacje 2015:
Bezpieczna Małopolska 2015 - wartość zakupów: 45 250,00 dotacja Urzędu Marszałkowskiego: 19 910,00 dla jednostek poza systemowych - wkład własny Gminy Kłaj
25 340,00
zakupiono:
• ubrania specjalne Garda kpl. 18
• buty specjalne Fireman par 18
• rękawice specjalne komfort ECO par 18
• kominiarka niepalna szt. 18
• hełm ca lisia Vulcan szt. 18
• pompa Niagara szt. 1
• agregat prądotwórczy FH 3001 szt. 1
Bezpieczny Strażak 2015 – wartość zakupów 9 720,00 dotacja 5 248,80 dla jednostek OSP Łężkowice oraz Dąbrowa - wkład własny Gminy Kłaj – 4 471,20
zakupiono:
• ubrania specjalne Garda kpl. 4
• buty specjalne kpl. 4
• rękawice specjalne kpl. 4
• hełm Calisia Vulcan szt. 4
• kominiarka niepalna szt. 4
Aby każda jednostka nie będąca w systemie KSRG uzyskała po 6 zestawów ratowniczych dla członków OSP, Gmina zakupiła dodatkowo 3 zestawy – wszystkie jednostki OSP
otrzymały po 6 zestawów odzieży specjalnej.
Małopolskie Remizy 2015:
- remont Remizy OSP Łężkowice dotacja, dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2015: 32 935,00, całość inwestycji wyniosła: 63 256,70,
wkład własny Gminy 30 321,70 zł
Szkolenia:
Szkolenie strażaków ratowników OSP cześć I ukończyło 5 druhów – (strażacy ci winni zrobić kurs II stopnia do końca 2016 r.),
Szkolenie strażaków ratowników OSP część II ukończyło 9 druhów,
Szkolenie strażaków ratowników OSP – kurs jednolity ukończyło 35 druhów,
Szkolenie szeregowych według wytycznych sprzed 2006 r. ukończyło 56 druhów,
Kurs Kwalifikowanej I pomocy medycznej ukończyło 35 druhów,
Szkolenie dowódców OSP - ukończyło 25 druhów.
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OŚWIATA
Zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu
w Dąbrowie

ły rodziny Państwa Rysiów i Stankowskich, a trzecie rodziny Państwa
Durasów i Wentów. Gratulujemy wytrwałości i silnych więzi rodzinnych –
to gwarancja sukcesu nie tylko w zabawach sportowych!

31 maja zaprosiliśmy do naszego przedszkola dzieci, które rozpoczną

W organizację pikniku aktywnie włączyła się Rada Rodziców ZSO w Targowisku, dzięki której można było zakupić pyszne domowe ciasta, grillowaną
kiełbaskę, napoje. Dodatkowe atrakcje zapewniła Policja, która dysponowała alkogoglami i testem trzeźwości, a także nasza Ochotnicza Straż
Pożarna. Młodzi kandydaci na strażaków zaprezentowali stroje stosowane
w różnego rodzaju akcjach bojowych: a także sprawili uciechę dzieciom
poprzez chłodny prysznic ze strażackich węży. Najmłodsi z zapamiętaniem
zjeżdżali z dmuchanej zjeżdżalni.

u nas nowy rok przedszkolny we wrześniu. Staraliśmy się, poprzez
wspólną zabawę, pokazać, jak wygląda fragment życia w przedszkolu.

Piknik zakończył się po godzinie 13.00. Dopisało słońce, rodzice i dzieci.
Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom gorąco dziękujemy!
Patrycja Winzer

Zaprosiliśmy dzieci na spotkanie z Królewnami Śnieżkami i ich pomocnikami - Krasnalami. Zadaniem wszystkich dzieci, było zatańczyć, posegregować, przeliczyć, poćwiczyć, pobawić się w "wędrującą paczkę" i wykonać
zadanie plastyczne. Dzieci, które obecnie chodzą do przedszkola, z wielką
troską zajęły się nowymi Kolegami.
Renata Kalisz

Dzień Bezpiecznej Rodziny
21 maja, punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczął się piknik rodzinny
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku. Uczniowie zaprezentowali programy artystyczne dla rodzeństwa, rodziców, dziadków,
kolegów.
Dobór programów był bardzo szeroki: począwszy od skeczy, poprzez
krótkie sceny dramatyczne, po taniec i grę na skrzypcach. Fantastycznie
wyglądali uczniowie klas I-III w pokazie mody odblaskowej – podziwiamy
wyobraźnię dzieciaków i rodziców! Dynamicznie zaprezentowała się
grupa taneczna z Kłaja Dance and Fun, w skład której wchodzą też nasi
uczniowie.
Kilkanaście rodzin zgłosiło się do konkurencji sportowych. Zabawa była
świetna przy przeciąganiu liny, slalomach, biegach, rzutach. Bawili się
wszyscy: od lat 3 do 103! Celem była przede wszystkim aktywność, ale przy
okazji uczestnicy konkurencji zdobywali nagrody ufundowane przez
sponsorów: firmę TSN z Targowiska, stację paliw Tarpal, Auto Mechanikę
pana Dariusza Mordarskiego, firmę 3F pana Andrzeja Fortuny, KOMWIT
pana Witolda Jankowicza, panią Teresę Duras.
Nagrodą główną za zdobycie największej liczby punktów we wszyskich
zawodach sportowych był pobyt 100 minutowy w Aquaparku w Krakowie, a zdobyła ją rodzina Państwa Burkowskich. Drugie miejsce zaję-
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Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
w Targowisku
3 czerwca dzieci z Przedszkola w Targowisku zaprosiły swoich rodziców
na uroczystość z okazji ich święta.
Przedszkolaki przygotowały na ten dzień recytację wierszy, śpiew
piosenek i układy taneczne. Nic nie szkodzi, że niektórym zabrakło odwagi
aby wyjść na środek. Za rok będzie łatwiej. Po części artystycznej dzieci
wręczyły swoim rodzicom przygotowane upominki.
Małgorzata Cesnyka

SAMODZIELNOŚĆ Czerwiec 2016

OŚWIATA
Czarna magia od Bresa do Brzezia
W czwartek, 2 czerwca w Gimnazjum w Brzeziu było niezwykle gorąco,
chwilami nawet wybuchowo, a to za sprawą prezentacji projektów
edukacyjnych klasy II.

osiedlenie. Najbliższą okazją będą niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży,
kiedy będziemy gościć wielu obcokrajowców. Projekt nasz będzie kontynuowany, prezentacja będzie częściowo przetłumaczona na język angielski i umieszczona na szkolnej stronie internetowej, przygotowana też
zostanie dwujęzyczna ulotka promocyjna o Brzeziu.
Prezentacji projektów towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Brzezie Twoim okiem”. W pracach konkursowych uczniowie
pokazywali najważniejsze ich zdaniem miejsca w Brzeziu. Zwyciężyła
praca uczennicy klasy I Joasi Mazgaj, II miejsce zdobyła Julia Celary (klasa
III), a III miejsce –Julia Stawarz z klasy IV. Nagrody zwycięzcom wręczył
Pan Andrzej Kuczko – radny z naszej miejscowości – jeden z naszych
sojuszników i fundatorów nagród w nie tylko tym konkursie. Nagrody
ufundowały też Panie Sołtyski z Brzezia i Gruszek, Pani Krystyna Wyporek i Pani Monika Gaj, a także Pan Marcin Kowalczyk, radny naszej
miejscowości. Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie naszych konkursów
i współpracę przy realizacji projektów.
Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać zgromadzonych w czwartek
gości, że Brzezie, zwłaszcza w połączeniu z Gruszkami, to miejsce gdzie
warto przyjechać, żyć, uczyć się i rozwijać.
Krystyna Rak

Sukcesy przedszkolaków z Dąbrowy
W pierwszej kolejności odbył się pokaz doświadczeń chemicznych, w czasie których płonął ogień, buchała para i pojawiały się bardzo ciekawe
efekty wizualne, zapachowe i dźwiękowe. Uczennice: Weronika Biernat,
Magdalena Dyl, Gabriela Kudas i Dominika Stefanek, pod opieką Pani
Jadwigi Sajak prezentowały widowiskowe reakcje chemiczne. Uczennice
przygotowywały się do pokazu dużo wcześniej, a ich zainteresowania
chemiczne rozwijały się między innymi na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego gdzie brały udział w „Pokazach ciekawych doświadczeń
chemicznych”. Swoją pasją chciały podzielić się z innymi uczniami naszej
Szkoły i również u nich rozwijać zainteresowania chemiczne.

2 czerwca w auli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczne
ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Moja Rodzina” w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”.
Mamy zaszczyt poinformować o sukcesie przedszkolaków z Dąbrowy.
Ogromne gratulacje dla Konrada Bartoszka za zajęcie II miejsca z grupy
pszczółki oraz za zajęcie III miejsca dla Mai Krzeczowskiej z grupy biedronki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Krystyna Dybczak

Po pokazie „czarnej magii w probówce” odbyła się prezentacja wykonana
w ramach projektu zatytułowanego „Z Bresa do Brzezia”, nad którym
pracowali: Dominika Stefanek, Weronika Biernat, Kamil Chmielek, Jacek
Niziołek oraz Artur Prochwicz, pod opieką Pani Krystyny Rak. Celem
projektu było zachęcenie uczniów do poznawania swojej miejscowości, jej
historii, zabytków oraz walorów przyrodniczych i turystycznych. Już od
pierwszego półrocza uczniowie wyszukiwali i czytali książki związane
z Brzeziem, zwiedzali swoją miejscowość, fotografowali miejsca i przedmioty oraz prowadzili rozmowy z mieszkańcami. W badaniach bardzo
pomogli nam: Pan Jan Grabski, który od wielu lat z pasją bada Brzezie, a
teraz chętnie dzieli się swoją imponującą wiedzą, Pani Sołtys Krystyna
Wyporek, Pani Agata Smoter, które udzielały nam cennych wskazówek
przez cały czas trwania projektu, a także Pani Danuta Klimczak, która
opowiedziała nam o czasach przedwojennych i powojennych oraz
codziennym życiu ówczesnych mieszkańców. Z zebranych materiałów
uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, poruszyli w niej wątki
historyczne – od Puszczy Niepołomnej, Zbyszka z Brzezia – po bardzo
współczesne aspekty życia mieszkańców – np. liczba domostw i osób
zameldowanych. Dzięki swoim badaniom uczniowie mogą teraz z łatwością i zamiłowaniem opowiadać o swoim miejscu zamieszkania osobom,
które przybywają tutaj w celach turystycznych czy poszukują miejsca na
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OŚWIATA
T dla T – co nam dała realizacja projektu?
W kwietniu 2016 roku grupa Nauczyciele dla uczniów z Targowiska zaczęła realizować projekt T dla T (Teatr dla Targowiska). Uczniowie klas I-III
gimnazjum wyjechali na trzy przedstawienia teatralne do Krakowa. Obejrzeli sztuki w Teatrze Ludowym oraz Teatrze Scena STU.

W wyjazdach wzięło udział 49 uczniów, czyli 89% wszystkich gimnazjalistów z Targowiska. Z zadowoleniem przyjmowali propozycję spędzenia wolnego
wieczoru w Krakowie. Mimo, że wcześniej nie uważali teatru za ciekawą rozrywkę, to większość nie potrzebowała zachęty, aby obejrzeć zaproponowany
im spektakl. Wszystkie one miały pokazać różne oblicza humoru, bowiem każda sztuka była komedią.
Najbardziej spodobał się Molierowski „Tartuffe labo Szalbierz”. Trudny dla młodzieży temat zakłamania, fałszywej pobożności Tartuffa oraz snobizmu i głupoty Orgona zrealizowano we współczesnej aranżacji, pokazując bogaty dom i dodając zabawne, groteskowe sceny. Uczniów zaskoczyły i rozbawiły
obrazy żywej myjni samochodowej, przejażdżki samochodem czy motocyklem, obrzucanie się tortem, postać infantylnej nastolatki w piżamie z Myszką
Miki – córki Orgona.
Nieco trudniejsze w odbiorze, ale równie zabawne okazało się przedstawienie „Roma i Julian”. Uczniowie szybko dostrzegli, że za komiczną fasadą rodzinnych kłopotów głównych bohaterów: nadopiekuńczej, wyluzowanej Haliny, nieśmiałego, delikatnego Juliana, Grzegorza, podstarzałego macho i byłego
piłkarza oraz Romy, która swoim wyglądem i zachowaniem naśladuje dresiarzy, kryją się poważne problemy zagrażające współczesnej rodzinie. Gimnazjaliści docenili cięty dowcip, wartką intrygę, zabawne przedstawienie stereotypu mężczyzny i kobiety, ale zauważyli także przesłanie sztuki: dziś egoizm,
chęć polepszenia własnego życia i nieoglądanie się na drugiego człowieka powodują, że więzi międzyludzkie to tylko fasada, za którą nie kryją się szczere
uczucia. We współczesnych czasach nic nie pozostało z ogromnej miłości bohaterów Szekspirowskiej tragedii, do której nawiązywał tytuł sztuki.
Ciekawą, choć niełatwą propozycją okazał się spektakl „Wariat i zakonnica”. Sztuka napisana przez Witkacego zaskoczyła swoją groteskowością uczniów.
Bohater to szalony poeta, Mieczysław Walpurg, leczony w szpitalu psychiatrycznym. Witkacowskie nonsensy w fabule zaskakiwały widzów: zakochana
zakonnica, samobójcy, którzy ożywają, lekarze, których stan psychiczny nie odbiega od stanu pacjenta - to wszystko służyło pokazaniu, że cały świat jest
szalony i czyha na wolność osobistą człowieka. Gimnazjaliści zostali przygotowani do obejrzenia spektaklu, mimo to zaskoczyła ich treść spektaklu, choć
podobała się gra aktorska. Rażące w oczy światło, monotonna muzyka J. Kantego Pawluśkiewicza wprawiały w nastrój niepokoju i włączały widzów
w spektakl, sytuując ich po stronie tych szalonych.
Każdy wyjazd był podsumowywany na zajęciach lekcyjnych: redagowano recenzje teatralne i przygotowywano plakaty, z których powstały gazetki
ścienne promujące wyjazdy do teatru. Mogli je oglądać nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także całe rodziny, które szkoła gościła podczas otwartego
pikniku „Dzień Bezpiecznej Rodziny” 21 maja 2016 roku.
Badania ankietowe przeprowadzone przed i po realizacji projektu wykazały, że gimnazjaliści z większą biegłością posługują się słownictwem związanym
z teatrem. Wyjazdy niewątpliwie wpłynęły na integrację. Z racji wysokiego dofinansowania klasy jechały niemal w komplecie, wspólnie spędzając miły
wieczór w gronie rówieśników. Cieszy fakt, że dzięki temu uczniowie uznali teatr za rozrywkę odpowiednią dla młodzieży, powstała też grupa chętnych
do podobnych wyjazdów w przyszłości.
Wszystkie działania były realizowane w ramach projektu T dla T przez grupę Nauczyciele dla uczniów z Targowiska i dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.
Anna Podwyszyńska, Barbara Rybak, Patrycja Winzer
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OŚWIATA
Dzień Dziecka w Przedszkolu w Dąbrowie
Janusz Korczak napisał: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
Każdy człowiek lubi, gdy dziecko się uśmiecha.

FAIRY - Vanessa Bednorz
NARRATOR - Emilia Kołodziej
DIRECTOR - Iwona Nowak

My także, w Dniu Święta Dziecka, staraliśmy się dać naszym Pociechom
jeszcze więcej uśmiechu. Pomógł nam w tym Clown (który niezgrabnie
ćwiczył) pomogły wspólne tańce, zabawy, przebierańce, słodkości od Pani
Ani i Pana Adama i cała świąteczna atmosfera. Wszystkim Dzieciom Świata,
z okazji ich Święta składamy serdeczne życzenia: zdrowia, uśmiechu,
poczucia bezpieczeństwa i niekończącej beztroski.
Renata Kalisz

Enjoy With Us!

Podziękowanie
Z całego serca dziękujemy Państwu Annie i Adamowi Wantuch za „słodki”
Dzień Dziecka w naszym przedszkolu.
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych
skrzydeł, ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc.
I choć dobra robota nie potrzebuje pochwały my chcemy pochwalić się,
że mamy rodziców, na których zawsze możemy liczyć. Oni wiedzą, że
więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu.
Grono pedagogiczne oraz przedszkolaki z Dąbrowy.

Cinderella by Charles Perrault
W ramach innowacji DRAMA PO ANGIELSKU uczniowie klas V, VI Szkoły
Podstawowej w Kłaju przygotowali przedstawienie teatralne w języku
angielskim KOPCIUSZEK. Przedstawienie zostało zaprezentowane
w szkole 17 maja w sali widowiskowej. Jest to opowieść o pięknej dziewczynie, o jej skromności i pracowitości w zderzeniu z zazdrością
złośliwych sióstr i macochy. Które wartości zwyciężyły? Widzowie odpowiedzą sami.
OBSADA:
CINDERELLA - Magdalena Kowalska
FATHER - Hubert Kasprzyk
STEPMOTHR - Małgorzata Cieślak
STEPSISTERS - Karolina Wróbel, Weronika Łach
PRINCE - Bartłomiej Chojnacki

18 maja wzięliśmy udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów –
BLIŻEJ ŚWIATA w Krakowie, gdzie przedstawienie zdobyło wyróżnienie.
Jesteśmy dumni, iż spośród 38 szkół biorących udział w eliminacjach
zostaliśmy dostrzeżeni już po raz kolejny (w zeszłym roku zdobyliśmy
I miejsce). 1 czerwca uświetniliśmy pobyt grupie obcokrajowców uczestniczących w projekcie ERAZMUS+. Przedstawienie zostało przyjęte entuzjastycznie i zostało nagrodzone gromkimi oklaskami. 18 czerwca wystąpiliśmy dla Uniwersytetu III Wieku w UG w Kłaju. Czeka nas jeszcze jedna
ważna impreza konkursowa w Niepołomicach - Festiwal Teatralny - „The
Stage Is Yours”. Trzymajcie za nas kciuki.
Iwona Nowak

Sukces za sukcesem
19 maja uczniowie z kl. 2 Gimnazjum w Targowisku: Joanna Olszewska,
Mikołaj Nazaruk i Oliwia Świętek wzięli udział w II Konkursie Języka
Angielskiego dla gimnazjalistów oraz w Konkursie Filmowym, który
odbył się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zgłosiło się do niego aż
50 uczestników z różnych gimnazjów naszego powiatu. W pierwszej części
zadaniem uczniów było napisanie testu obejmującego zagadnienia z gramatyki i słownictwa (poziom A2-B1) oraz wiedzy z wyznaczonej lektury
From The Happy Prince and Other Tales (Oscar Wilde).
Jury wyróżniło dziesięciu najlepszych uczestników, a wśród nich znalazła
się nasza uczennica Oliwia Świętek, która zajęła 9 lokatę.
W Konkursie Filmowym zadaniem uczniów było obejrzeć film Dead Poets
Society (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) w wersji oryginalnej, a następnie odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących filmu. Nasi uczniowie uzyskali
jedne z najwyższych lokat: Oliwia Świętek i Mikołaj Nazaruk uzyskali
drugie miejsce, a Joanna Olszewska trzecie.
Beata Słodka
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OŚWIATA
Ogólnopolski głos profilaktyki w Brzeziu
ZSO w Brzeziu tradycyjnie i w tym roku przyłączyło się do akcji by
promować modę na życie bez uzależnień. Od 2011 r. posiadamy certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo i podejmujemy wiele działań
profilaktycznych.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom Delikatesom Centrum oraz
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie
bez których nasza impreza by się nie odbyła.
Więcej informacji na: www.klaj.pl
Karolina Kielan

Sprawozdanie z Projektu Erasmus+
Do tej wizyty przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy. Kontynuacja projektu Erasmus + miała teraz miejsce w Polsce. 29. maja przybyły
na lotnisko w Balicach grupy, najpierw z Grecji i Włoch, potem z Turcji,
a późnym wieczorem grupy z Portugalii i Hiszpanii. Grupa z Rumunii
przyjechała wprost do hotelu Azalia, gdzie wszystkie grupy spotkały się
na powitalnej kolacji. Przyjazd gości monitorowały Panie: E. Imos,
A. Gruszecka i D. Chudecka.

W związku z Ogólnopolską Akcją miesiąc wcześniej ogłosiłam dwa konkursy plastyczne. Młodsze dzieci miały za zadanie stworzyć receptę na
zdrowie. Do drugiego konkursu mogli przystąpić uczniowie z całej gminy.
Dotarło do nas bardzo dużo pięknych projektów na koszulki profilaktyczne, oraz 5 prezentacji. Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę:
profilaktyczny przekaz treści, kreatywność, oryginalność i pomysłowość
oraz formę estetyczną pracy.
Młodzież wykazała się dużą kreatywnością oraz znajomością tematu.
Bardzo dziękuje uczestnikom, oraz wszystkim Paniom Pedagog za mobilizowanie uczniów.
1 czerwca zaczęliśmy punktualnie o godz. 8.30 od krótkiego przywitania
gości i Turnieju o Tytuł Mistrza wiedzy o zdrowiu. Dzieci z klas I-III poruszały
się po wielkiej planszy i odpowiadały na pytania związane ze zdrowiem
i bezpieczeństwem. Tytuł wywalczył uczeń z III kl. Adaś Filipowski. Później
nasi najmłodsi uczniowie próbowali zainspirować starszych kolegów ich
sposobami na nudę, prezentując swoje talenty.
Ok. godz. 10.00 gimnazjaliści z różnych szkół mogli sprawdzić swoją
wiedze w quizie - „Tylko słabi gracze piją alkohol i biorą dopalacze”.
Uczniowie mieli też okazje obejrzeć dwa spektakle profilaktyczne przygotowane przez klasy: IV-V. Wysłuchaliśmy również dwóch prezentacji
uczniów z klasy VI i III gimnazjum. Na koniec tej części artystycznej klasa II
gimnazjum przeprowadziła ciekawy quiz.
Nie zabrakło występów Strażaków z OSP Brzezie, którzy bardzo chętnie
odwiedzają naszą szkołę i na każdą okazje przygotowują pokazy dostarczając nam niezapomnianych przeżyć. I tym razem tak było. Strażacy
przygotowali konkursy nie tylko dla dzieci ale i nauczycieli. Mieli okazje
„odpytać” swoich dawnych wychowawców, ponieważ wśród nich są nasi
absolwenci .
W trakcie trwania całej imprezy towarzyszyli nam Funkcjonariusze Policji
z Wieliczki, jako że dziedzina profilaktyki uzależnień jest im doskonale
znana, zasiadali w jury podczas konkursów.
W roli eksperta wystąpiła także p. Pedagog z Targowiska Urszula Cyga.
Na naszym spotkaniu nie zabrakło również p. dyrektora GZEAS Kazimierza
Sroki, który docenia prace w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
i zawsze towarzyszy nam podczas takich happeningów. Serdecznie
dziękujemy.
O godz.12.00 nadszedł czas na najważniejszy punkt dnia, przez 60 sekund
wszyscy wybijali wspólnie rytm bicia serc, serc wolnych od uzależnień.
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W poniedziałek, 30. maja w towarzystwie wolontariuszy z naszej szkoły
oraz p. D. Chudeckiej uczestnicy projektu przybyli do szkoły. Na sali gimnastycznej powitała ich p. dyrektor M. Czyż, ks. proboszcz – A. Kozłowski oraz
sołtysi Szarowa i Dąbrowy. Następnie po rozdaniu identyfikatorów rozpoczęły się pokazy tańców i karate. Uczestnicy byli zaskoczeni poziomem
występów i nie dowierzali, że uczniowie robią to w ramach obowiązkowych zajęć.
Kolejnym punktem było poznawanie szkoły. Goście interesowali się
programem nauczania, organizacją zajęć lekcyjnych, rozmawiali z uczniami. W czytelni czekała już na nich kawa i ciasteczka.
Ta południowa przerwa miała miejsce każdego dnia i z całą pewnością
pozwalała uczestnikom lepiej się poznać (grupa przyjeżdżających za
każdym razem jest inna, poza koordynatorami).
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Następnie rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone
przez p. Beatriz Serrano, a dla uczniów zabawy integracyjne prowadzone
przez p. D. Chudecką. Po lunchu oraz drugiej części warsztatów miała
miejsce wycieczka do Niepołomic. Goście zwiedzali Zamek Królewski, Izbę
Leśną, Kopiec Grunwaldzki. Najciekawszy okazał się spacer ścieżkami
edukacyjnymi po Puszczy Niepołomickiej.
Kolejny dzień rozpoczynał się w WDK w Szarowie. Tam uczniowie klas IV –
VI oraz wszyscy uczestnicy projektu oglądali przygotowane wcześniej
przez każdą grupę projektową prezentacje o kraju, regionie oraz o rodzimej kulturze i zwyczajach.
Po „przerwie kawowej” rozpoczęły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli –
koordynatorów, natomiast grupa rodziców i pozostałych nauczycieli udała
się na spacer po Szarowie. Na zaproszenie ks. A. Kozłowskiego goście udali
się do kościoła, gdzie byli niezwykle serdecznie przyjęci przez Gospodarza,
a po przedstawieniu historii parafii, mogli odetchnąć w cieniu drzew
plebańskiego ogrodu – upał w tym dniu dawał się mocno we znaki, więc
odpoczynek okazał się bardzo pożądany.
Nasi zagraniczni goście mogli jeszcze raz przekonać się o gościnności
Polaków, ponieważ na godz. 17:30 zaplanowane było spotkanie grup
projektowych z rodzicami. Miało ono na celu poznanie bliżej naszego
regionu poprzez degustację narodowych i regionalnych potraw. Przygotowany przez rodziców stół przeszedł najśmielsze oczekiwania wszystkich.
Mnogość dań, ujmująca postawa gospodarzy, gościnność i serdeczność
musiały być docenione. Nasi zagraniczni przyjaciele czuli się doskonale,
kosztowali bigosów, pierogów, gołąbków, kapuśniaczków, łazanek,
swojskich wędlin i przebogatej gamy ciast, nie ukrywali zadowolenia i nie
szczędzili pochwał.
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Taki właśnie był Dzień Dziecka w Szarowie – międzynarodowy. Pogoda
dopisała i szkolne boisko było miejscem wesołej zabawy wszystkich
uczniów szkoły i uczniów z Grecji, Portugalii, Rumunii, Włoch i Turcji.
Imprezę rozpoczęli tancerze folklorystycznego zespołu zaproszeni przez
p. B. Łysiak. Krakowskie stroje i urokliwe skoczne tańce podobały się
gościom i wszystkim obecnym.
Koordynatorem wszystkich zabaw na podwórku szkolnym były p. P. Jankowicz i W. Kampe. Świetnie przygotowane podchody wymagały od uczestników nie tylko szybkości, ale też sprawności umysłowej i fizycznej.
W zadaniach czynny udział brała Ochotnicza Straż Pożarna z Szarowa
i Policja. Oprócz podchodów uczniowie malowali na płótnie oraz uczestniczyli w konkursie piosenki disco-polo.
Młodsze dzieci mogły wyskakać się do woli na dmuchanym zamku, a potem ustawić w długiej kolejce po cukrową watę.
Każdy uczestnik mógł zjeść miseczkę bigosu, częstować się ciastem
wszelakiego rodzaju oraz ochłodzić lodami. Z racji wysokiej temperatury
popularnością cieszyły się zimne napoje.
Nasi goście bawili się ze wszystkimi i nawet ograniczenia językowe nie
przeszkadzały we wspólnych igraszkach. Każdy na pewno znalazł coś dla
siebie, nikt się nie nudził, a to przecież w Dniu Dziecka najważniejsze.

W czwartek zaplanowana była wycieczka do Krakowa. Już od rana padało.
Kiedy przybyliśmy na zbiórkę do hotelu, zauważyliśmy, że nasi przyjaciele
z innych krajów nic sobie z deszczu nie robią. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Wawelu, potem Kanoniczą i Grodzką dotarliśmy na Rynek.
Deszcz przestał padać, aparaty poszły w ruch, a gościom najbardziej
podobały się Sukiennice – bo tam tyle jest do kupienia. Kraków jak zwykle
nie zawiódł, podobał się i w deszczu, i tylko żal, że czas był taki nieubłagany.
Niewątpliwie, czas spędzony z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi
możemy uznać za twórczy i atrakcyjny .Co prawda, wymagał od wszystkich odpowiedzialnych za organizację spotkania dużego wysiłku, ale już
dziś można powiedzieć, że ta część projektu jest sukcesem. Było wiele
ciekawych wydarzeń, mnóstwo nowych umiejętności, wspólne biesiadowanie i zabawa, więc nie można się dziwić, że przy pożegnaniu trudno
było ukryć łzy wzruszenia. Zatem do zobaczenia w Turcji.
Zespół Projektowy:
E.I., A.G., D.Ch., M.G., K.B., P.J., S.Z.

Rodzinne święto w szkole w Brzeziu
10 czerwca, w sobotnie popołudnie dzieci spędziły czas wśród radosnej
zabawy, mimo że przyszły do szkoły. Już przed szesnastą szkolne ławki
były wypełnione po brzegi, jednak zamiast zeszytów ustawiono…
pyszne ciasta.
Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami zajęli miejsca, rodzice wspominali jak
sami jeszcze „niedawno” chodzili do szkoły w Brzeziu, tym bardziej, że
spotkali nauczycieli, którzy w ogóle się nie zmienili. Jednak rozmowy
ucichły ponieważ dzieci pojawiły się na scenie i każdy złapał za aparat i telefon, bo to przecież już ich pociechy są „takie duże”. Niejedna łza popłynęła kiedy przedszkolaki prowadzone przez swoje wychowawczynie recytowały z przejęciem wyuczone wierszyki i śpiewały piosenki jednak czarę
radości przepełniły laurki wręczane przez dzieci z okazji dnia taty i mamy.
Po przedszkolakach dzieci ze starszych klas wierszem, tańcem i muzyką
umilały rodzicom czas. Jednak i dzieci otrzymały prezent w postaci inscenizacji Rzepki – Tuwima, przygotowanej przez rodziców. Chyba żadna bajka
w telewizji nie wywołała tyle radości u dzieci. Nikt nie miał czasu na nudę,
ponieważ dzieci kąpały się w basenie z piłeczkami, innym malowano
twarze, każdy znalazł zabawę dla siebie. Najwięcej emocji towarzyszyło
konkurencjom rodzinnym, tatusiowie i mamy dwoili się i troili by to ich
drużyna zwyciężyła. Przy ustawianiu najwyższej wieży i toczeniu opony
zarówno dzieci jak i dorośli bawili się równie dobrze. Ten piękny i jakże
potrzebny piknik rodzinny połączony z dniem taty i mamy zorganizowała
rada rodziców wspólnie z rodzicami, nauczycielami oraz przy wsparciu
wielu sponsorów. Już nie możemy doczekać się następnej imprezy.
Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

Po południu przewidziano dla zespołów projektowych, w sali widowiskowej w Kłaju, spotkanie z wójtem p. Z. Strączkiem i p. dyr. K. Sroką. Po
krótkim przywitaniu, wszyscy goście obejrzeli spektakl teatralny w j. angielskim „Cinderella”, w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Kłaju pod kierownictwem p. I. Nowak. Przedstawienie bardzo się wszystkim
podobało, goście zachwycali się poziomem j. angielskiego uczniów i ich
grą aktorską. Gospodarze przygotowali też poczęstunek, po którym wystąpił chór „Gaudium”.
Każda grupa projektowa obdarowała p. Wójta drobnym upominkiem,
dziękując jednocześnie za serdeczne przyjęcie. Krótki spacer po parku
i wycieczka do szkoły w Kłaju zakończyła ten emocjonujący i bogaty w wydarzenia dzień. Goście udali się na spoczynek do Azalii.
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Daj mi pół litra miłości…

Szczypiorniak w Szarowie

ZSO w Brzeziu, jako szkoła promująca bezpieczeństwo w sposób szczególny zwraca uwagę
na problem uzależnień wśród młodzieży.

W kończącym się roku szkolnym w UKS Alfa
Szarów trenowały dwie grupy dziewcząt.
Starsza grupa z powodzeniem występowała
w Małopolskiej Lidze Piłki Ręcznej gdzie
rozgrywki zakończyła na czwartym miejscu,
oraz w cyklu turniejów „Piłka ręczna na
Orlikach” zajmując w nich ostatecznie trzecie
miejsce.

Jeszcze w kwietniu odbyły się zajęcia, podczas
których obalaliśmy mity związane z alkoholem.
Nie każdy wie, że zwiększa on ryzyko wychłodzenia, a nie rozgrzewa jak się powszechnie
uważa. Alkohol powoduje rozszerzenie naczyń
skóry i w pierwszej chwili, subiektywne uczucie
rozgrzania w rzeczywistości powoduje szybszą
utratę ciepła. Jeśli ktoś myśli, że alkohol
pomoże mu w osiąganiu dobrych wyników na
sprawdzianach, egzaminach też się rozczaruje.
Obniża on sprawność intelektualną, czego nie
zauważa osoba pijąca, ponieważ zwiększa się
u niej nadmiernie optymistyczna ocena
własnych możliwości. Jeden uczeń powiedział,
że przecież alkohol poleca się, jako „lekarstwo
na serce”. Najnowsze badania wykazały, że
u osób z dolegliwościami "sercowymi" subiektywna poprawa samopoczucia następująca po
spożyciu alkoholu jest wynikiem jego uspokajającego i znieczulającego działania, a nie poprawy w ukrwieniu mięśnia sercowego. Naczynia
wieńcowe, które odżywiają (dotleniają) mięsień
sercowy nie ulegają, bowiem rozszerzeniu,
a tym samym dopływ krwi do mięśnia nie
zwiększa się. Niedotlenienie utrzymuje się.
Jednocześnie alkohol powoduje niebezpieczne
"skoki" ciśnienia tętniczego krwi, a przy
dłuższym jego używaniu uszkodzenie ścianek
naczyń krwionośnych i wystąpienie zmian
zwyrodnieniowych w mięśniu sercowym, co
jest efektem bezpośredniego działania na
mięsień - alkoholu i produktów jego przemiany.
Podsumowaniem zajęć był konkurs w formie
testu wiedzy o szkodliwości alkoholu. Ekspertem w tej dziedzinie okazał się Jacek Niziołek,
drugie miejsce zajęła Julita Bułat, a trzecie
Weronika Jagła. Na miejscu poza podium
różnicą połowy punktu uplasowała się Gabrysia
Kudas.
Aby uczniowie na „własnej skórze” mogli
odczuć jak pogarsza się odbiór wrażeń wzrokowych i ocena odległości od przedmiotów we
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną i dzięki życzliwości Pani
Sylwii Nowakowskiej zorganizowałam zajęcia
warsztatowe z użyciem alkogogli. Są to okulary
specjalnej konstrukcji, w których widzimy świat
tak, jak osoba pod wpływem alkoholu. Próba
chodzenia, wykonywania różnych czynności,
z alkogoglami jest bardzo pouczająca i uświadamia jak niebezpieczne jest spożywanie
alkoholu.
Ta forma profilaktyki na pewno na długo
pozostanie w pamięci uczniów.
Karolina Kielan
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Dziewczęta reprezentowały również Szkołę
z Szarowa w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, we
współzawodnictwie międzyszkolnym województwa małopolskiego. Tutaj także pokazały się
z dobrej strony, zdobywając dla szkoły trzecią
lokatę i brązowe medale, wygrywając wcześniej
eliminacje gminne, powiatowe i rejonowe.
Dziewczęta występowały w następującym
składzie: Julia Jastrzębska, Oliwia Banyś, Gabriela
Stachowicz, Małgorzata Krawczyk, Amelia Adamczuk, Klaudia Iwulska, Emilia Trzaskalska,
Agnieszka Solarz, Żaneta Piotrowska, Ola Wajda,
Zuzia Niedźwiedź, Ola Chorąży.
Młodsza grupa to dziewczęta i chłopcy z klas
trzecich i czwartych. Chociaż dopiero rozpoczynają przygodę z piłką ręczną, już chętnie trenują
i wiele potrafią. Właśnie rozpoczęli zmagania
w cyklu zawodów: „Weekendy z Piłką Ręczną”.
Akcja ta, prowadzona przez Związek Piłki Ręcznej
w Polsce, będzie miała swój finał w październiku.
W przyszłym sezonie, planujemy (o ile pozwolą
na to finanse) wziąć udział w większej ilości
turniejów, wyjechać na obóz sportowy, oraz
uczestniczyć w Światowym Festiwalu Piłki
Ręcznej we Włoszech, gdzie spotykają się ze sobą
w sportowej rywalizacji zespoły z całego świata.
A jeśli już mowa o finansach, to chcielibyśmy
gorąco podziękować rodzicom za wsparcie przy
wyjazdach na zawody, oraz Dyrekcji ZSO w Szarowie za umożliwienie trenowania na przyszkolnej hali sportowej.
M. Kutrzeba
fot. M. Kutrzeba

Pinocchio by Carlo Collodi
21 kwietnia uczniowie klas II i III SP Kłaj w ramach koła językowego DRAMA przedstawili
sztukę teatralną PINOCCHIO w języku angielskim.
OBSADA:
Pinocchio – Aleksander Kasprzyk
Geppetto - Maciej Palich

Stromboli – Aleksandra Motoła, Aleksandra
Polak
Fox - Milena Pilch
Cat - Maria Majerz-Maniecka
Guides – Wiktoria Matuszewska, Patryk
Matuszewski
Director – Iwona Nowak

Pokazanie swoich umiejętności językowych,
wokalnych i tanecznych było dla młodych
aktorów dużą przyjemnością i bodźcem do
dalszej pracy nad kształtowaniem swojej osobowości artystycznej.
„Pinokio" należy do kanonu światowej literatury
dziecięcej. Przygody drewnianego pajacyka,
którego marzeniem jest stać się prawdziwym
chłopcem, pokazują dziecku, jak dzięki dobremu
sercu i wytrwałości mogą spełnić się najśmielsze
pragnienia.
Główny bohater był drewnianym pajacykiem,
którego wystrugał z magicznego drewna majster
Dżepetto. Majster był samotny i pragnął mieć
syna. Chłopiec wystrugany z drewna niespodziewanie ożył. Majster bardzo się ucieszył, jednak
od pierwszych chwil powołania do życia Pinokio
jest krnąbrnym i nieposłusznym dzieckiem. Na
swojej drodze spotyka także osoby niegodziwe,
które namawiają go do złych rzeczy - takie jak Lis
i Kot. Początkowo daje się im zwieść i schodzi na
złą drogę. Ponosi za to jednak kary (traci złote
monety). Ostatecznie jednak zaczyna rozumieć,
jakim był egoistą i kto naprawdę jest mu
życzliwy. Po wielu dramatycznych przygodach
powraca do ojca i staje się dobrym pajacykiem.
W nagrodę za tę przemianę spełnione zostaje
jego marzenie: staje się prawdziwym człowiekiem.
ENJOY WITH US
Pinocchio ma na swym koncie duży sukces –
przedstawienie zostało nagrodzone II miejscem
na Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym –
BLIŻEJ ŚWIATA w Krakowie 18 maja zaprezentowaliśmy się także dla Uniwersytetu III Wieku
w Kłaju, gdzie widzowie klaskali i prosili o jeszcze... 22 czerwca wystąpiliśmy na Festiwalu
Teatralnym – „The Stage Is Yours” w Niepołomicach. Kibicujcie nam.
Iwona Nowak
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Gminny konkurs „My Place”
w Szkole Podstawowej
w Szarowie
Uczniowie z klas 4-6 z całej gminy mieli szanse
wziąć udział w gminnym konkursie „My Place”.
Konkurs dotyczył umiejętności związanych z językiem angielskim, informatyką i znajomością
najciekawszych miejsc w naszej okolicy.

wyzwań, jakie podejmują nasi uczniowie.
Organizatorzy konkursu:
Dorota Chudecka, Aleksandra Gruszecka, Andrzej Palich
ZSO Szkoła Podstawowa w Szarowie
Fot. Kinga Klimowicz-Balwierz

Pielgrzymka do grobu
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
i do Sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie
Uczniowie ZSO Szarów, schola przy parafii Św. Stanisława B. i M., Grupa Apostolska, Służba Liturgiczna na
początku czerwca wyruszyli na długo oczekiwaną
pielgrzymkę. Już w grudniu wszyscy uczestniczyli
w tradycyjnych wizytach kolędniczych, podczas
których mieszkańcy parafii mogli wesprzeć finansowo
wytrwałych i aktywnych młodych ludzi.
Uczniowie, przy okazji duchowych przeżyć, zobaczyli
najciekawsze miejsca w Warszawie dzięki firmie AndaTur,
pani Barbary Krzemień. A oto ich relacje:

Finał konkursu odbył się w Szarowie w Szkole Podstawowej podczas wizyty gości z Europy w ramach
projektu Erasmus+. To właśnie goście z Grecji,
Portugalii, Turcji, Rumunii i Włoch obejrzeli wszystkie
prezentacje i wybrali jedną, ich zdaniem najciekawszą. Wygrała prezentacja ze szkoły w Kłaju.
Choć w głosowaniu wszystkie były bardzo blisko
siebie. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez wydawnictwo Oxford University
Press oraz sklep P.H.U. ART. w Niepołomicach. Podczas
pokazu mieliśmy kłopoty techniczne, ale mimo to
mogliśmy zobaczyć najciekawsze miejsca naszej
gminy i okolic.
Natalia Goryczka, Nikola Wantuch i Wiktoria Czapka
ze szkoły w Szarowie oprócz swoich miejscowości
pokazały ciekawostki z Gościnnej Dąbrowy oraz
atrakcje Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej.
Wiktoria Hytroś, Wiktoria Pilch, Anna Chudzicka,
Kornelia Dąbrowska ze szkoły w Grodkowicach
w swoim filmiku pokazały historie i nieznane uczniom
szczegóły dotyczące Pałacu Żeleńskich. Dodatkowo
pokazały atrakcje interesujące dla uczniów, takie jak
Park Wodny w Krakowie czy Kopalnia Soli w Bochni.
Julia Bułat, Weronika Jagła, Wiktoria Kamusińska
w prezentacji o swojej szkole w Brzeziu zawarły
również fakty o rodzinie Żeleńskich, o atrakcjach
historycznych związanych z kościołem parafialnym,
o tajemniczym kopcu w Pięciolipkach i inne
ciekawostki. Emilia Kołodziej, Magdalena Kowalska ze
szkoły w Kłaju do informacji o swej miejscowości
dołączyły ciekawe filmiki dotyczące Ochotniczej
Straży Pożarnej, pracy weterynarzy i tartaku. Prezentacja ze szkoły w Targowisku przygotowana przez
Milenę Świętek, Gabrielę Janię, Daniela Nowaka i Mikołaja Wójcika pokazała nam, że w tej wsi wiele się
dzieje poprzez koło Gospodyń Wiejskich, że niektórzy
mieszkańcy zajmują się wikliną i zachęcają również
młodzież do tego. Pokazali też jak ważna jest dla nich
rzeka Raba.
Wszystkie prezentacje były ciekawe i pokazywały jak
ważne dla uczniów jest ich otoczenie. Uczestnicy
wykazali się dużą znajomością języka angielskiego
i poszerzyli swoje umiejętności medialno - informatyczne.
Dziękujemy nauczycielom języka angielskiego
Aleksandrze Gruszeckiej, Krystynie Rak, Ewelinie
Szmist, Iwonie Nowak, Beacie Słodkiej i ich pomocnikom w kwestiach technicznych za nadzór nad tym
trudnym zadaniem i za cierpliwość w realizowaniu

Jak wiadomo, żadna pielgrzymka nie jest pielgrzymką
bez modlitwy. Codziennie mieliśmy Mszę Świętą. Dwa
razy we własnej oprawie: w Kościele przy grobie Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki oraz w Świątyni Opatrzności Bożej
i raz gościnną w Kościele Św. Barbary niedaleko Pałacu
Kultury i Nauki. Zarówno podczas Mszy jak i podczas
wspólnego śpiewania Apelu Jasnogórskiego oraz
modlitw, mogliśmy poczuć siłę naszej wspólnoty. Na
pielgrzymce ewangelizowaliśmy warszawiaków. Dawaliśmy im świadectwa naszej wiary, poprzez modlitwy nad
Wisłą, podczas posiłków w restauracji oraz przez ciepło
serca. Myślę, ze każdy z nas wrócił do parafii lekko
odmieniony, z nowymi doświadczeniami.
Animator muzyczny - Daria Wątorek
Droga do Warszawy była bardzo długa. Jechaliśmy 6 godzin. Mimo męczącej trasy było bardzo wesoło. Podczas
podróży śpiewaliśmy różne pieśni i się modliliśmy. Po
dwóch godzinach jazdy zatrzymaliśmy się aby rozprostować nogi. Następnie wsiedliśmy do autokaru i rozmawialiśmy o tym, co nas spotka w Warszawie. Pani przewodnik
dużo nam opowiadała o warszawskich zabytkach. Czas
podczas podróży szybko leciał. Gdy wjeżdżaliśmy do
Warszawy z daleka widzieliśmy już wysokie wieżowce.
Potem zajechaliśmy bezpiecznie na miejsce i byliśmy
zadowoleni z atrakcji Warszawy.
Konrad Leleń, Łukasz Skimina.
Pod koniec pierwszego dnia byliśmy w planetarium.
Oglądaliśmy w nim bardzo ciekawy spektakl pt. Niebo
Kopernika. W skład spektaklu wchodziła interesująca
prezentacja i bardzo ciekawy film. Najlepsze w tym
spektaklu było to, że wszystko było w 3D. Najpierw
prezentacja opowiadała o ludziach w kosmosie o ich
bazie, asteroidach, planetach i gwiazdach. Potem prezentacja mówiła o promach kosmicznych i o maszynach,
które wysyłano w kosmos. Po prezentacji został włączony
interesujący film pt. „Na skrzydłach marzeń”. Film ten
opowiadał o tym, jak człowiek na podstawie obserwacji
zwierząt, wynalazł balon, sterowiec i samolot. Mówił on,
bowiem o historii lotnictwa. Bardzo podobał nam się ten
spektakl. Serdecznie go polecamy.
Mariusz Sowiński, Jakub Sądel.
Po przybyciu do hotelu, w recepcji dostaliśmy klucze do
pokoju, które były na kształt dowodu osobistego. Hotel
był zadbany i nowoczesny. Był położony niedaleko Wisły
i samego centrum. Pokoje były ładne, lecz nie każdemu
podobała się łazienka, ponieważ prysznic był wkomponowany jak mebel, ale dało się jakoś przeżyć. Codziennie
rano wstawaliśmy o 6.30, a następnie o 7.00 szliśmy na
stołówkę, gdzie była lada z je- dzeniem i można było
sobie wziąć to, na co była ochota, czyli szwedzki stół.
Jedzenie było dobre, wszystkim smakowało. Mieliśmy
tam darmowe WiFi, co pewnie wiele osób ucieszyło.
Filip Nowak, Mateusz Marzec

Śniadania były bardzo pyszne. Znajdowało się tam
smaczne świeże pieczywko, przepyszne parówki, płatki
z mlekiem, różne wędliny i sery. Była bardzo miła
atmosfera. Przed rozpoczęciem posiłku modliliśmy się, co
bardzo nam się podobało. Śpiewaliśmy także wesołe
piosenki. W restauracji zawsze czekał na nas pyszny
domowy obiad i kompot.
Oliwia Jastrzębska, Zuzanna Motak.
W drugim dniu po Mszy Świętej w dolnym kościele
w olbrzymim Sanktuarium Opatrzności Bożej obejrzeliśmy ciekawy spektakl o historii naszego kraju przedstawiony przez mechaniczne kukiełki i ruchome sceny.
Potem udaliśmy się do sejmu. Na początku musieliśmy
przejść przez bramki bezpieczeństwa. Za bramkami
poznaliśmy miłą panią, która nas zaprowadziła na salę
sejmową, gdzie w tym czasie odbywały się obrady.
Byliśmy tam około dziesięć minut. Potem przeszliśmy do
innego pomieszczenia, gdzie opowiadała nam o polityce,
a następnie pokazała nam makietę, na podstawie, której
mogliśmy zorientować się, gdzie jesteśmy i co już
widzieliśmy. Następnie spacerowaliśmy w przepięknych
Łazienkach Królewskich.
Gabriela Bazela i Wiktoria Lipowskla.
Odwiedziliśmy też muzeum Powstania Warszawskiego.
Na wejściu mogliśmy usłyszeć bicie serca, a parę kroków
dalej widniała ściana, z której wydobywały sie odgłosy
z pola walki. Juz na samym początku nowoczesne
muzeum zrobiło na nas duże wrażenie. W niektórych
pomieszczeniach wisiały na ścianach kartki z kalendarza,
dzięki którym mogliśmy poznać każdy dzień powstania.
Nie mieliśmy przewodnika, jednak nasza Pani Basia
prowadziła nas w najciekawsze miejsca, gdzie mogliśmy
czuć sie jak ludzie z tamtych czasów. Na samym końcu
oglądaliśmy krótki film ukazujący Warszawskie miasto
w ruinach z lotu ptaka. Po wyjściu byliśmy bardzo
zdumieni jak nasi rodacy żyli i radzili sobie w tamtych
czasach. Wizyta w muzeum na pewno pozostanie nam
długo w pamięci.
Natalia Więcek i Julia Chudecka.
Centrum Nauki Kopernika było jedną z najbardziej
wyczekiwanych atrakcji na naszej trasie. Nie tylko
zobaczyliśmy, ale również przetestowaliśmy wiele
eksponatów. Poznaliśmy wiele nowych, ciekawych
przedmiotów przydatnych w życiu. Byliśmy bardzo
zaskoczeni, gdy robot narysował dla niektórych portret.
Inni mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną, zmysły
oraz spostrzegawczość. Mieliśmy także możliwość
skonstruowania własnych wynalazków. Niektórzy
obejrzeli spektakl teatralny na podstawie bajki Stanisława Lema z udziałem aktorów-robotów. Było to bardzo
ciekawe przeżycie i na koniec na naszych twarzach
zagościł smutek, bo nikt nie chciał się rozstawać z Kopernikiem i jego magicznym centrum nauki.
Anna Gruszecka, Aleksandra Wojciechowska, Daria Guzik
i Oliwia Talaga
Ostatniego dnia naszej wspaniałej wyprawy odwiedziliśmy Teatr Roma. Nie oglądaliśmy tam spektaklu, lecz
tylko weszliśmy w głąb teatru. To dla nas coś nowego,
ponieważ poznaliśmy wiele zakamarków tego miejsca,
o którym nawet nie mieliśmy pojęcia. Widzieliśmy
garderoby aktorów, ich stroje oraz weszliśmy do
ogromnego korytarza, w którym były wszystkie kostiumy
ze starych spektakli. Niektórzy nawet się przebierali,
mieliśmy przy tym niezłą zabawę. Ale największe
wrażenie zrobiła na nas ogromna scena i widownia, która
mieści aż 1060 osób. Wizyta w teatrze bardzo nam się
podobała. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzimy
to miejsce, ale jako widzowie.
Wiktoria Zachariasz i Natalia Jach.
Opiekunowie:
Ks. Tomasz Plewa, Dorota Chudecka, Aleksandra Gruszecka, Elżbieta Wojas
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Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje
DZIAŁANOŚC ROLNICZA
W ASPEKCIE PODATKOWYM

Osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne i zajmujące się:
• produkcją roślinną
(w tym produkcją materiału siewnego, szkółkarskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcją
warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadowniczą, a także
upraw w szklarniach i ogrzewanych tunelach
foliowych, upraw grzybów i ich grzybni, upraw roślin
"in vitro")
• oraz zwierzęcą
(w tym chowem, hodowlą i produkcją materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
produkcją zwierzęcą typu przemysłowego lub
fermowego oraz chowem i hodowlą ryb i innych
organizmów żyjących w wodzie, fermową hodowlą
i chowem drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarniami
drobiu, hodowlą i chowem zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chowem i hodowlą dżdżownic,
entomofagów i jedwabników, prowadzeniem pasiek
oraz chowem i hodowlą innych zwierząt poza
gospodarstwem rolnym),
• sprzedażą produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew
tropikalnych,
• świadczeniem usług rolniczych czyli usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od
towarów i usług oznaczonych symbolem:
PKWiU 01.6 „usługi związane z rolnictwem oraz
chowem i hodowlą zwierząt” z wyłączeniem usług
weterynaryjnych, podkuwania koni i pro- wadzenia
schronisk dla zwierząt gospodarskich,
PKWiU 77.31.10.0 „wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi”,
mogą pracować na własnym gospodarstwie rolnym
posiadając status podatkowy rolnika ryczałtowego lub
rolnika – czynnego podatnika podatku VAT.
Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami
opodatkowania?
Rolnik ryczałtowy
to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych
pochodzących z własnej działalności rolniczej lub
świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia
od podatku (wyjątkiem są rolnicy obowiązani na
podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia
ksiąg rachunkowych).
Nie ma on obowiązku rejestrowania się jako czynny
podatnik VAT czy rolnik ryczałtowy – brak rejestracji
oznacza, że automatycznie jest rolnikiem ryczałtowym.
Nie prowadzi ewidencji VAT (w tym ewidencji sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej), nie składa deklaracji VAT,
nie wystawia faktur VAT (fakturę wystawia nabywca
towarów i usług (jest to tak zwana faktura VAT RR wraz
z oświadczeniem: „Oświadczam, że jestem rolnikiem
ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od
towarów i usług”). Nabywca towarów i usług od rolnika
ryczałtowego dolicza do wynegocjowanej ceny netto
tzw. zryczałtowany zwrot podatku i wypłaca go
rolnikowi.
Rolnik ryczałtowy nie ma prawa do odliczenia
podatku VAT zawartego w cenach zakupionych
towarów i usług.
Rolnik ryczałtowy ma obowiązek przechowywać
faktury VAT RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku
w którym wystawiono fakturę (to znaczy, że dla faktury
z przykładową datą wystawienia 5 października 2016 r.,
pięcioletni czas przechowywania liczy się od dnia
01.01.2017r.)
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Rolnik – czynny podatnik VAT
Rolnik chcąc stać się czynnym podatnikiem podatku
VAT musi zrezygnować z ryczałtowego rozliczenia VAT.
Dokonuje tego poprzez złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R
przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić
rezygnacja. Od momentu rejestracji rolnik staje się
czynnym podatnikiem VAT i traci prawo do żądania
od nabywcy faktur VAT RR.
Rolnik, który jest czynnym podatnikiem podatku
VAT ma możliwość pomniejszania podatku
należnego o podatek naliczony przy zakupie
towarów i usług, w zakresie w jakim towary te
i usługi są wykorzystywane do wykonywania
czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Jednakże rolnik-czynny podatnik VAT ma już dodatkowe, związane z wyborem opodatkowania obowiązki.
Są to:
• prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, w tym ewidencji sprzedaży na rzecz osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych przy pomocy
kasy rejestrującej (gdy obrót z tytułu tej sprzedaży
przekroczy określoną kwotę);
• przechowywanie ewidencji i wszystkich dokumentów, w szczególności faktur, do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego (to jest
pięć lat licząc od końca roku podatkowego, za który są
dokumenty);
• opodatkowanie dostawy towarów i usług według
właściwych stawek VAT;
• wystawianie faktur;
• składanie okresowych (miesięczne/kwartalne) deklaracji podatkowych VAT;
• terminowe wpłacanie podatku do 25 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpił obrót.
Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku
i w konsekwencji stał się czynnym podatnikiem VAT,
może po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym
zrezygnował z tego prawa, ponownie skorzystać ze
zwolnienia podmiotowego. Warunkiem dokonania
skutecznego powrotu do statusu rolnika ryczałtowego
jest złożenie pisemnego zawiadomienia do naczelnika
urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca
(kwartału), od którego rolnik ponownie chce skorzystać ze zwolnienia.
W przypadku powrotu przez rolnika do zwolnienia
z VAT powinny być dokonane korekty podatku
wcześniej odliczonego z tytułu nabyć składników
majątku, zaliczanych do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji o wartości początkowej powyżej 15.000zł
oraz nieruchomości i praw wieczystego użytkowania
gruntów, wyposażenia i towarów niewykorzystanych
do czynności opodatkowanych.
Opracowanie:
Iwona Bobrowska – Jaworska, Komisarz Skarbowy, Urząd Skarbowy
w Wieliczce

Program „Dobra Pora Dla Seniora”
Realizowany W Ramach Projektu
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Pomocy
Osobom W Wieku 60+(...)”
Chcemy żyć długo ale nie chcemy być starzy.
Boimy się zmarszczek, chorób, ale najbardziej
utraty sprawności. Tymczasem można mieć

więcej niż 70 lat i być wciąż aktywnym, pełnym
energii i wigoru. Przedstawiamy receptę na
wieczną młodość - ćwiczenia dla seniorów.
W dalszym ciągu trwa kontynuacja programu
„Dobra Pora dla Seniora”, przeznaczonego dla
mieszkańców naszej Gminy, którzy ukończyli 60
lat.
Dwa razy w tygodniu do końca lipca br. realizowane są bezpłatne zajęcia ogólno usprawniające, prowadzone przez specjalistę rehabilitanta:
• Poniedziałek w Zespole szkół Ogólnokształcących w Szarowie od 18.00 do 19.00,
• Środa w Sali Urzędu Gminy Kłaj od 17.00 do
18.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów,
którzy

chcą

poprawić/usprawnić

swoją

kondycję zarówno psychiczną jak i fizyczną.
Informujemy, że od 1 sierpnia 2016r. rozpoczyna się

rekrutacja osób w wieku 60+

chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji
zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz
ćwiczeń ogólno usprawniających w ramach
programu „Dobra Pora dla Seniora”.
Liczba miejsc jest ograniczona o kwalifikacji
decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłaju do końca sierpnia
2016r.
Kamila Bączkowska
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Krzewienie kultury i tradycji
Maj piękny, zielony, w którym chwalimy Matkę Bożą w nabożeństwach
majowych, śpiewając „Chwalcie łąki umajone” i inne pieśni Maryjne.
Mamy wiele pięknych pieśni o Matce Bożej, co jest chlubą Naszego
Narodu.

dził nas przez zgromadzone pamiątki związane z Naszym Papieżem.
Oczywiście na koniec w Kaplicy Kapłańskiej w Centrum "Nie lękajcie się!"
pokłoniliśmy się nad marmurową płytą pochodząca z grobu Jana Pawła II
w Rzymie. Następnie zmęczeni, choć zadowoleni ze śpiewem na ustach
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Już myślimy gdzie pojedziemy w przyszłym roku. Wszystko przebiegło sprawnie, gdyż organizacją zajęła się pani
Sołtys Gruszek - Monika Gaj wspólnie z radnym. Ten wspólny wyjazd odbył
się dzięki Gminie Kłaj, która go współfinansowała.
Radny Gruszek Marcin Kowalczyk

Nasza Ojczyzna Polska – jak długa i szeroka jest usłana kapliczkami Bożej
chwały. Od Bałtyku po gór szczyty kraj Nasz płaszczem Jej okryty.
W Kłaju mamy ich też wiele przy drogach i domkach. Każda kapliczka ma
swoją historię i przeznaczenie. Ostatnio przybyła kapliczka Matki Bożej
Fatimskiej na Dębie przy lesie od ulicy Podlas. Matka Boża Fatimska ukazała się dzieciom w koronie dębu. Data poświęcenia tej kapliczki złożyła się
na 13 października tj. dzień zakończenia objawień Fatimskich. Objawienia
Fatimskie to orędzie na dzisiejsze czasy. Otworzyła się tam droga na spacery i zadumanie przy kapliczce i krzyżu. Od pierwszego roku zaczęliśmy tam
odprawiać nabożeństwa majowe. Kultywujemy tradycje, która zanika,
którą trzeba odnowić, która jest wpisana w historię Polski. Matka Boża Królowa Naszej Ojczyzny przyjmuje, ze szczególną radością majowe
dziękczynienie na łonie natury. Tworząc grupę, która co roku z radością
przychodzi sławić chwałę majowego nabożeństwa przeżywa wspólnotową radość duchową.
Pogoda w tym roku dopisała. Urząd Gminy za zgodą Pana Wójta Zbigniewa Strączka poprawił tam drogę i jedzie się wygodnie rowerem. Chwała
tym, którzy z radością chwalą i kultywują tradycje majówek przy kapliczkach, która unosi się pod niebo w całej Naszej Ojczyźnie, która słynie z największej ilości kapliczek. „Tyś opiekunką zwierzętom, kwiatom, biednym
sierotkom najlepszą Matką. Chroń Nasze domy, polany, lasy i te ostatnie,
puste szałasy. Wzgórze na wzgórze zdobywczo się piętrzy i wyczerpana
urywa się ścieżka. Ze zmierzchem spokój zstępuje najświętszy, panuje
cisza i Bóg tam mieszka.”

Kondolencje
Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa
wsparcia i otuchy dla Pani Elżbiety Kuraś
z powodu śmierci Mamy składają:
Wójt Gminy Kłaj,
Pracownicy Urzędu Gminy,
Radni Gminy,
Sołtysi.
PODZIĘKOWANIE
"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

Zofia Szczudło

Majówka w plenerze
„Było bardzo fajnie” tak dzieci podsumowały wyjazd do Centrum Jana
Pawła II. 29 maja, w sobotę rano dzieci, młodzież i starsi mieszkańcy
Gruszek, Podlasu i Brzezia wspólnie wyjechali do Łagiewnik.
Niektórzy z uczestników wycieczki, odwiedzili to miejsce po raz pierwszy
w życiu. Pogoda była bardzo piękna - jak na zamówienie, żar płynący z nieba trochę utrudniał zwiedzanie szczególnie starszym, jednak każdy
z uśmiechem znosił niedogodności. Tym bardziej, że trafiliśmy na narodową pielgrzymkę z Czech. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia było wypełnione po brzegi sąsiadami z zagranicy, jednak mieliśmy okazję brać udział we
Mszy Świętej w języku Czeskim. Młodsi mieli czas na obejrzenie Krakowa
i okolic z wieży widokowej. Po krótkim odpoczynku i zjedzeniu posiłku
przygotowanego przez panią Sołtys Monikę Gaj wyruszyliśmy do Muzeum
w Centrum Jana Pawła II. Tam czekał na nas przewodnik, który poprowa-

Dziękuję Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia i życzliwości oraz tak licznie uczestniczyli we Mszy
Św. i ceremonii pogrzebowej mojej mamy śp. Marii Jankowicz.
Wójtowi, Przewodniczącemu Rady, Radnym, Sołtysom, Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom z pracy, Przedstawicielom Jednostek Organizacyjnych Gminy, Przedstawicielom Chóru Gaudium”oraz UTW i Przedstawicielom Stowarzyszeń Gminnych,
Sąsiadom, Znajomym, Wszystkim Delegacjom serdeczne "Bóg
zapłać" za okazaną pamięć, modlitwę, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
składa Elżbieta Kuraś z Rodziną.
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Co nowego w Środowiskowym Domu
Samopomocy

na liczne pytania dotyczące wykaszania łąk, likwidacji gatunków inwazyjnych i możliwości wsparcia finansowego dla użytkowników łąk.
Marta Bzdyl

W maju w Środowiskowym Domu Samopomocy wiele się działo. Zaczęliśmy śpiewająco uczestnicząc w XI Międzywarsztatowym Konkursie
Piosenki organizowanym co roku przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Łapanowie.

Podziękowania
Nasi reprezentanci zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w wybranych przez siebie utworach. Zawsze bardzo ciepło jesteśmy przyjmowani
w Łapanowie i tak było i tym razem. Po zakończeniu konkursu każdy mógł
odetchnąć bawiąc się na wspólnej zabawie tanecznej.
Musieliśmy jednak szybko wracać ponieważ już następnego dnia w naszym Ośrodku oczekiwaliśmy ważnego gościa. Jak co roku odwiedził nas
wieloletni przyjaciel i darczyńca Pan Paul D. Blum. Mięliśmy okazję
pochwalić się naszymi pracowniami oraz wykonywanymi ręcznie pracami.
Pan Blum jako honorowy członek naszego Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”, co roku odwiedza nas podczas swojego pobytu w Polsce i zawsze
z zainteresowaniem oraz troską słucha o naszych osiągnięciach ale i problemach.
Pod koniec maja w ramach kolejnego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
„Kocham Kraków z wzajemnością” mieliśmy okazję popłynąć w rejs po
Wiśle. Wycieczka była tym ciekawsza ponieważ, w trakcie rejsu Pani
przewodniczka opowiedziała nam o historii oraz legendach związanych
z oglądanymi zabytkami Krakowa. Pomimo deszczowej pogody wyjazd
był bardzo udany.
Serdecznie zapraszamy na stronę Facebook naszego Środowiskowego
Domu Samopomocy gdzie na bieżąco można śledzić co się u nas dzieje na
co dzień.

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Brzeziu składa
gorące podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się
i wykonali wspaniałą pracę. Dziękujemy również sponsorom, którzy
swoim dobrym sercem wspomogli nasz Rodzinny Piknik, a są nimi:
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni
• Stanisław Cukierski firma galwaniczna –Gruszki
• Iwona i Michał Drobniak – Gruszki
• P. Danuta Grzesik- Brzezie
• Radny Marcin Kowalczyk
• Monika Gaj
• Teresa i Tomasz Florczak- Brzezie
• Dominika i Darek Pichórz –Brzezie
• Adam Dziadur - Sklep „GROSZEK” – Niepołomice
• Danuta Nawojowska –Sklep „OD I DO” – Brzezie
Serdeczne podziękowania P. Sołtys Alicji Wójtowicz z Szarowa za
wypożyczenie sceny.

,,… - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji”.
Cyceron

Stanisław Lisowski

Spotkanie o „Wielkim Błocie”
2 czerwca w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbyło się spotkanie
informacyjne pt.: „Program rolno środowiskowy - szansa dla właścicieli działek na pozyskanie dotacji oraz na poprawę stanu zachowania
”Wielkiego Błota”.
Podczas spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Niepołomicach, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, a także
obecni eksperci przyrodnicy omawiali m.in. założenia Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Torfowisko Wielkie Błoto”, założenia Programu rolno - środowiskowego PROW 2014 – 2020, jak również odpowiadali
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DELIKATESÓW CENTRUM
W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków wyrażamy
głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość,
życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych
przedsięwzięć
Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń....
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu

SAMODZIELNOŚĆ Czerwiec 2016

SPORT
Karatecy z Dojo Kłaj w Lublinie
Puchar Polski Dzieci to najważniejsza krajowa impreza dla wszystkich młodych zawodników trenujących karate tradycyjne. W tym roku te prestiżowe zawody odbyły się w pierwszy weekend czerwca w hali Globus w Lublinie. Oczywiście nie mogło na nich zabraknąć członków Krakowskiego
Klubu Karate Tradycyjnego, trenujących w Kłaju pod okiem senseia Rafała Wajdy, najlepszego szkoleniowca w kraju. Jego podopieczni znów
pokazali klasę. Żaden klub nie zdobył tylu złotych medali- KKKT aż 15 razy stało na najwyższym stopniu podium. Poziom był bardzo wysoki, przyjechało 900 zawodników z 52 klubów, najlepsi z najlepszych. Tym bardziej cieszą wygrane naszych dzieci.
1 MIEJSCA:
Kata indywidualne:
- Kamil Rak,
- Joanna Łyżwińska.
Kata drużynowe:
- Wiktoria Krawiec, Sabina Miętka, Natalia Barańska.
- Karol Chłopicki, Antoni Czechowski, Kamil Rak.
- Zofia Taranczewska, Joanna Łyżwińska, Dominika Kmiecik.
En-bu:
- Joanna Łyżwińska, Kamil Rak.
- Ewa Czechowska, Daniel Łaskarzewski.
2 MIEJSCA:
Kata indywidualne:
- Nina Zięba,
- Małgorzata Cieślak,
- Daniel Łaskarzewski,
- Dominika Kmiecik.
Kata drużynowe:
- Małgorzata Cieślak, Natalia Zapała, Natalia Bieszczad.
- Leon Chłopicki, Bartek Kozioł, Bartek Chojnacki.
3 MIEJSCA
kata indywidualne:
- Bartłomiej Chojnacki.
kata drużynowe:
- Ewa Czechowska, Mateusz Maciejowski, Daniel Łaskarzewski.
En-bu:
- Dominika Kmiecik, Karol Chłopick.
- Michał Biesaga, Kamil Rak.
Gratulujemy naszym karatekom, życzymy udanych letnich obozów,
a wszystkim dzieciom polecamy karate tradycyjne, jako jeden z najbardziej
ogólnorozwojowych sportów dla najmłodszych. Warto wykorzystać
obecność tak dobrego klubu i zacząć treningi. Zapraszamy na zajęcia po
wakacjach!
KKKT
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Między książką, a książką
Pomysłowość, kreatywność, inwencja, inicjatywa, oryginalność,
nieszablonowość, a nawet awangardowość – to tylko kilka cech
opisujących Panią Kamilę Polak, Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłaju. W Bibliotece pracuje zaledwie od 2 lat, a już
tak wiele się tam zmieniło. Nie mam tu na myśli wyłącznie
wyglądu pomieszczeń, ale i sposób jej funkcjonowania. W przeciągu tak krótkiego czasu udało się osiągnąć sukces poprzez
zmobilizowanie do częstszego odwiedzana biblioteki przez
mieszkańców Naszej Gminy. O swoich pomysłach i swojej pracy
zgodziła się opowiedzieć czytelnikom Samodzielności.
Kiedy rodzą się Pani najlepsze pomysły?
- Zawsze najlepiej myśli mi się późnym wieczorem w zasadzie nawet
nocą. Kiedy leżę w łóżku i analizuję dzień lub snuję plany na kolejny to
wtedy pojawiają się najlepsze pomysły. Czasem nawet szalone…
Co zmobilizowało Panią do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w bibliotece?
- Biblioteka musi żyć. Biblioteka to czytelnicy. Czytelnicy o różnych
gustach i zainteresowaniach. W związku z tym mają też różne wymagania i potrzeby. Dlatego też staramy się wyjść im naprzeciw i organizujemy takie zajęcia, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Jakiego rodzaju atrakcje czekają dzieci i ich rodziców podczas
nocy w bibliotece?
- Noce w bibliotece to zawsze niezapomniane chwile. Staramy się, by
każda Noc była inna. Dzieci w bibliotece nie mogą się nudzić, dlatego
przygotowujemy dla nich różnorodne zabawy. Zaczynamy zazwyczaj
od czytania – czasem czytają rodzice fragmenty ulubionych książek
własnych pociech, innym razem my czytamy dzieciom fragmenty
wesołych wierszy. Potem są różne zabawy ruchowe, zgadywanki,
piosenki. Organizujemy też malowanie na podkoszulkach. Czasem
zapraszamy specjalnego gościa, który pokazuje dzieciom wesołe
zabawy. Zawsze czeka też na najmłodszych poczęstunek. Najbardziej
oczekiwanym przez dzieci punktem programu jest występ teatrzyku,
którym kończymy noc w bibliotece. Organizowałyśmy już kilka nocy,
min. kolorową, szaloną, śmieszną. Zastanawiamy się właśnie nad
tematem następnej.
Planuje Pani kolejne zajęcia z iluminatorką?
- Zajęcia z iluminatorką – Panią Barbarą Bodziony – cieszą się dużym
zainteresowaniem. Pani Barbara odkrywa przed nami tajniki średniowiecznych manuskryptów. Pod jej okiem na warsztatach uczymy się
wykonywać iluminacje wzorowane na pracach dawnych mistrzów.
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Poznajemy techniki sprzed wieków. To bardzo ciekawe i inspirujące
zajęcie. Niedługo planujemy w bibliotece wystawę prac, które wykonywaliśmy na warsztatach. Chciałybyśmy jeszcze współpracować
z Panią Barbarą. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać pieniądze na
ten cel.
W swojej pracy jest Pani nie tylko osobą, która spędza godziny
między regałami z książkami, ale również aktorką. Nie mylę się?
- Bibliotekarz większości z nas kojarzy się z panią w okularach siedzącą za biurkiem i przeglądającą książki. Po części to prawda, ale praca
w bibliotece ma także wiele innych wyzwań. Żeby zachęcić do odwiedzania bibliotek, do czytania trzeba czasem sięgnąć do nietypowych
form. Jedną z nich są przedstawienia dla dzieci, w których jako aktorki
występujemy my same. Po pierwsze bardzo miło jest nam występować dla dzieci, wcielać się w bajkowe postacie, a po drugie są to przedsięwzięcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a nie generują
kosztów. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo lubię wcielać się w rolę
„aktora”, mówić różnymi głosami, ćwierkać za wróbelki, ryczeć jak
smok…
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Wiadomo, że organizacja nawet najmniejszych przedsięwzięć
jest kosztowna. Jak radzi sobie Pani z finansowaniem potrzeb
biblioteki?
- Ogromna większość przedsięwzięć jest realizowana z dotacji organizatora Gminy Kłaj. Tak jak już wcześniej wspomniałam część rzeczy
organizujemy własnym sumptem – warsztaty, teatrzyki. Niektóre
spotkania są finansowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wieliczce. Mamy też grono przyjaciół biblioteki, którzy
pomagają nam w realizacji różnych zadań. Staramy się także pozyskiwać środki ministerialne, z różnych funduszy i fundacji.
Ma Pani jeszcze jakieś marzenie, w którym na głównym palnie
jest biblioteka?
- Moim marzeniem jest nowy budynek biblioteki. Nowoczesny, na
miarę XXI wieku, spełniający standardy dostępu dla osób niepełnosprawnych. Jest to jednak trudny temat ze względów finansowych.
Mam jeszcze pewien pomysł odnośnie działań podejmowanych przez
bibliotekę, ale może nie będę o nim mówić, bo zamierzenie jest trochę
szalone i nie chciałabym, żeby inne biblioteki nam go „podkradły”…
Jakie jeszcze innowacje zamierza Pani wprowadzić w bibliotece?

Ma Pani wszechstronne zainteresowania, bowiem jest Pani
również redaktor naczelną „Kulturetki”…
- Tak, Kulturetka to nasza nowa gazetka. Wyrosła z potrzeby chwili.
Obecnie biblioteki mają coraz więcej zadań. Dzisiaj biblioteka to nie
tylko wypożyczalnia książek, ale przede wszystkim instytucja kultury.
Tutaj odbywają się spotkania literackie z pisarzami, poetami, działa
Klub Czytelnika, co jakiś czas są organizowane różnorakie warsztaty.
Niedawno biblioteki w Polsce obchodziły swoje święto, czyli Tydzień
Bibliotek, kiedy to nasze podwoje odwiedziły przedszkolaki i zerówkowicze ze wszystkich przedszkoli. Organizujemy spotkania teatralne
dla gimnazjalistów, od kilku lat włączamy się w akcję Narodowego
Czytania. O tym wszystkim trzeba mówić, zachęcać ludzi do uczestnictwa. Stąd pomysł na Kulturetkę. Jest naszą tubą, naszym głosem
na świat.

- Przygotowujemy się pomału do wprowadzenia elektronicznego
systemu wypożyczania książek. Wiąże się z tym jednak wiele pracy.
Każdą książkę trzeba do tego specjalnie opracować: wpisać w specjalny system autora, tytuł, miejsce i datę wydania, wydawcę, serię
wydawniczą, osoby współpracujące przy wydaniu, ilustratorów,
przedmówców, tłumaczy, podać języki oryginału, wymiary książki,
ilość stron numerowanych, nienumerowanych i jeszcze kilka innych
danych. Dodatkowo zaopatrzyć ją w kod kreskowy. Biorąc pod uwagę
liczbę książek w naszej bibliotece jest to ogrom pracy, który należy
wykonać.
Ile lat ma najstarszy oraz najmłodszy czytelnik biblioteki?
- Najmłodszy czytelnik naszej biblioteki ma 3 lata, a najstarsza czytelniczka 84.
Czy biblioteka to jest miejsce gdzie chciałaby Pani pracować, aż
do emerytury?
- Bardzo lubię pracę w bibliotece. Mam nadzieję, że będę mogła wykonywać ją jak najdłużej.

W przyszłości przewiduje Pani zwiększenie nakładu bądź ilości
stron tej publikacji?

Wolne chwile spędza Pani również z książką?

- Chciałabym, ale to wiąże się z finansami. Informacji, które chciałabym zawrzeć w naszej gazetce jest zawsze więcej niż da się pomieścić.
Nieraz trzeba z czegoś zrezygnować. Zobaczymy co życie przyniesie.

- Wolne chwile poświęcam dzieciom. Wieczorami natomiast zgłębiam
genealogię i historię. Zwłaszcza historia Szarowa to moja pasja.
Zbieram materiały dotyczące mojej miejscowości. Właśnie jestem na
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etapie pozyskiwania danych z osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych
austriackich spisów ludności zwanych Metrykami Franciszkańską i Józefińską. Nie są one dostępne w Polsce. Mikrofilmy z danymi można
pozyskać jedynie z Archiwum we Lwowie. Są tam zawarte bardzo
ciekawe informacje o areałach upraw, ich rodzajach, dochodach
z nich uzyskiwanych itp. Jakiś czas temu udało mi się zakupić także
kopie tzw. Map Miega. Są to bardzo dokładne mapy wykonane przez
Austriaków do celów wojskowych po pierwszym rozbiorze Polski.
Dopiero kilka lat temu zostały one pierwszy raz wydane. Wolne chwile
spędzam więc na analizie źródeł. Może kiedyś zbiorę wszystko w całość i opracuję historię Szarowa w XVIII – XIX wieku.
Billie Joe powiedział kiedyś: "Telewizja to tylko zastępcza
rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje
już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji". Zgadza
się Pani z tym stwierdzeniem?
- Książki wzbogacają wyobraźnię. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
Książki to wiedza, to pasja, to rozrywka. Książka to „wirtualny” świat,
dużo pełniejszy niż ten w komputerze, czy telewizorze. Bo literatura
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ma wiele twarzy i każdy może w niej znaleźć podobną do swojej.
Dziękuję za rozmowę,
Oliwia Bieda
Kamila Polak o sobie!
Jestem… uparta i dożarta.
Uwielbiam… historię i książki.
Zapominam… nagminnie i o wszystkim.
Marzę… wieczorami.
Gdybym miała milion złotych… to byłoby za mało na wszystkie
moje plany.
Nigdy w życiu… nie leciałam samolotem.
Kocham… swoją rodzinę!
W bibliotece… myślę o bibliotece.
W samotności… najlepiej mi się myśli.
Kreatywność… lubię to!
W wakacje… zwiedzam zabytki.
Najlepsza na świecie… jest herbata z cukrem i skórką od cytryny.
Płaczę ze śmiechu… przy Kabarecie Moralnego Niepokoju.
Książka… „Imię Róży” Umberto Eco.
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Ależ się działo podczas „Potwornej
nocy w bibliotece”
3 czerwca zagościły u nas w bibliotece duchy, smoki, bazyliszki i inne
straszydła. Było głośno, wesoło i radośnie. Mimo wielu „strasznych”
gości nikt się nie bał, a wręcz przeciwnie. Aż trzęsły się posady biblioteki, gdy najmłodsi uczestnicy nocy zgadywali, jakimi są potworami.

O historii książki - wiedza zdobyta
16 czerwca w Bibliotece w Kłaju odbyły się warsztaty dotyczące historii
książki.
W zajęciach uczestniczyły dzieci klas IV z Kłaja i Szarowa.
Uczniowie zapoznali się z krótką historią książki i dowiedzieli się co znaczą
takie słowa jak: skryba, inicjał, iluminacja, składka itp. Samodzielnie
wykonywali również notes z inicjałem własnego imienia.
Największą frajdę sprawiło dzieciom pisanie, po raz pierwszy w życiu,
gęsimi piórami - były to początki kaligrafii w ich wykonaniu. Kaligrafia jest
nie tylko sztuką starannego i pięknego pisania, często zdobionego
artystyczne, ale kiedyś (do ok. 1960 r.) był to jeden z przedmiotów nauczania początkowego, gdyż oprócz ćwiczenia ręki i wyrabiania wrażliwości
estetycznej dzieci kształtował także ich charakter.
Niektórzy wykazywali prawdziwy talent w tej dziedzinie. Zapraszamy do
obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej biblioteki oraz www.klaj.pl.

Każde dziecko przedstawiło własnego „stracha” w teatrzyku cieni, a także
narysowało go na pamiątkowym podkoszulku.
Wspólnie polowaliśmy na wilkołaka skrytego w bibliotecznych zakamarkach, pokonując grzęzawiska, potoki, wysokie zarośla i inne niesamowite
przeszkody. Bawiliśmy się także w zgadywanki i „adwokata”. Dzieci same
dawały fanty, po to, aby pokazać swoje niezwykłe umiejętności – straszną
minę, szpagat, by założyć nogę na głowę lub zaśpiewać swoją ulubioną
piosenkę. Każde dziecko mogło także pokonać własny strach dzięki
zajęciom z Panią Weroniką Śliwiak, która była gościem Nocy w Bibliotece.
Pani Weronika przeczytała nam historię Lusi, bohaterki książki pt. „Grzeczna” Gro Dahle i Svaina Nyhusa, która opowiada o tym, że nie zawsze warto
być grzecznym. Trzeba czasem się wykrzyczeć po to, by zauważyli nas
rodzice, nauczyciele, rodzeństwo.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
Aneta Strach

Na koniec ogromny aplauz wzbudziło przedstawienie teatrzyku „Art-re”
zatytułowane „Kwiat paproci”. Teatrzyk bardzo się podobał, a aktorzy
grający w nim główne postacie dostali gromkie brawa od dzieci.
Wszyscy zadowoleni opuszczali biblioteczne podwoje dopytując o kolejną
noc.
Kamila Polak
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W Kłaju? A może w tramwaju?
Gmina Kłaj ma swój nowy symbol. Od 15 lat wizytówką gminy nie jest wyłącznie żubr, ale także tramwaj, czym rozsławił naszą gminę zespół
Brathanki w piosence słowami „W Kłaju, w tramwaju…” podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która miała miejsce właśnie tu – w Kłaju.
Wagon tramwajowy od 29 czerwca stanowi atrakcję turystyczną samego centrum stolicy Gminy Kłaj.
- „Serdecznie dziękuję Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, który przekazał nam jako gminie wagon tramwajowy za
symboliczną kwotę jednego tysiąca złotych brutto. Ta nowa, turystyczna „perełka” stanowi atrakcję nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców.
Jednak nie ma być wyłącznie ozdobą, bowiem ma służyć społeczeństwu. Liczę, że w niedługim czasie mieszkańcy i nie tylko, będą mogli korzystać tam
z małej gastronomi. Głęboko wierzę w to, że maszyna ta stanie się doskonałym miejscem do spotkań i integracji społecznej.” – komentuje Wójt Gminy
Kłaj, Zbigniew Strączek.
Oliwia Bieda

Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel. 12 284 11 00. Redaktor naczelna: Oliwia Bieda, e-mail: promocja@klaj.pl
Druk: Creocom, Targowisko 503, 32-015 Kłaj
tel. 698 516 927, www.creocom.pl
Nakład: 1 500 egzemplarzy
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich
własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.

