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W Wigilię 100. rocznicy…

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
Józef Piłsudski

Gminne Obchody Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości to czas wyjątkowy. Tak jak w całym kraju, tak i w Gminie Kłaj miały miejsce uroczyste obchody
rocznicy powrotu Polski na mapy świata, święta wszystkich Polaków.
11 Listopada, mieszkańcy gminy uczcili tradycyjnie wspólną modlitwą w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu. Inaugurując
gminne obchody Święta Niepodległości nabożeństwo odprawił ksiądz Kanonik Stanisław Maroszek. Podczas Mszy Świętej dla Naszej Ojczyzny zaśpiewał
Gminny Chór „Gaudium” pod batutą Renaty Kamody i przy akompaniamencie muzycznym Marii Arkusz.
Natomiast po nabożeństwie witając wszystkich gości głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu - Małgorzata Sobkiewicz. Pani Dyrektor wyraziła swoją wdzięczność za tak liczne przybycie i zaprosiła na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów placówki oświatowej w Brzeziu. Młodzież
swoją patriotyczną akademią przypomniała najważniejsze fakty jakie zapisały się na kartach historii Naszej Ojczyzny. Po pełnym wzruszeń występie,
zebrani w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod okoliczny pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam poświęcenia odrestaurowanego pomnika dokonał ksiądz proboszcz parafii w Brzeziu. W kolejnym punkcie programu złożenie kwiatów poprzedzone zostało odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.
Wieńce złożyły delegacje: władz gminy, powiatu i instytucji publicznych, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji pożytku publicznego oraz mieszkańców.
Organizatorzy: Wójt Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu, Rada Sołecka Brzezia oraz UKS „Smyk” - na zakończenie zaprosili zebranych
do domu kultury, gdzie czekała wszystkich niespodzianka – tort, aby wspólnie cieszyć się szczególną rocznicą.
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj.

W wigilię 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 10 listopada 2018 roku mieszkańcy Targowiska, uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni goście
oddali hołd poległym za Ojczyznę. Obchody rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez ks. Krzysztofa Cwenara, proboszcza parafii Łężkowice,
który wygłosił piękną, trafiającą do serc homilię.
Po mszy św. wszyscy przeszli za sztandarami pod Pomnik Niepodległości. Tam został odśpiewany hymn państwowy i odczytany apel poległych, a harcerze
odebrali składane wiązanki. Po chwili zadumy i refleksji nastąpił przemarsz do Domu Kultury na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Targowisku. Wszyscy wysłuchali ciekawej lekcji historii, którą wyrecytowali uczniowie z klasy ósmej i trzeciej gimnazjum pod
bacznym okiem Pani Iwony Sobas i wyśpiewał chórek uczennic z klas młodszych pod kierunkiem Pani Urszuli Charyckiej-Nazaruk. Zachwyciła m.in. interpretacja pieśni „Czerwone maki pod Monte Cassino” w solowym wykonaniu Emilki Denisiuk oraz „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, wykonane
przez dziewczynki z chórku. Młodzież w skrócie zobrazowała sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazując ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań
narodowych i sześciu ojców niepodległości. Wykonawcy otrzymali gromkie brawa i słowa uznania od Pana Zbigniewa Strączka Wójta Gminy Kłaj. Pan
Wójt podziękował Pani Annie Wójtowicz, głównej inicjatorce odnowienia Pomnika Niepodległości. Odrestaurowanie było możliwe dzięki grantowi pozyskanemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Pani Anna Wójtowicz natomiast, podziękowała Pani Aidzie Amer, która wykonała projekt renowacji pomnika i czuwała nad jego realizacją, Państwu Krystynie i Jerzemu Szarom,
wykonawcom niskiej architektury wokół pomnika, Panu Januszowi Bąkowi, który służył pracami budowlanymi oraz Pani Stanisławie Nowak za odnowienie
ogrodzenia. Skierowała słowa podziękowania na ręce Pana Mieczysława Piwowara sołtysa wsi Targowisko, który nie szczędził czasu i wysiłku podczas prac
przy pomniku.
Finałem uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości było spotkanie towarzyskie przy kawie i świętomarcińskich rogalach oraz pysznej
pieczonej gęsi. Dziękuję uczestnikom obchodów tego pięknego jubileuszu. Życzę z tej okazji wszelkiej pomyślności na kolejne lata w wolnej Ojczyźnie.
Władysława Kozień
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Targowisku

Oliwia Bieda
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„Śpiewamy dla Niepodległej”
w kościele parafialnym Św. Stanisława B. i M. w Szarowie

Pieśń patriotyczna – bez niej świętowanie 100-lecia Niepodległości
byłoby jak husaria bez skrzydeł!
Dodawała odwagi, podtrzymywała nadzieję, dziś zaś wyraża radość i dumę z suwerennej Polski. Pieśń patriotyczna – bez niej świętowanie 100-lecia Niepodległości byłoby jak husaria bez skrzydeł!
W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości. To czas niezwykły, przypominający o bohaterach, którzy dla naszej wolności oddali życie.
Młode pokolenie powinno pielęgnować postawy patriotyczne i pamięć historyczną, aby nikt nie zapomniał o naszych bohaterach.
Patriotyczne utwory nie są tylko melodiami i zwrotkami tekstu, ale fascynującą lekcją historii. Śpiewane przez kolejne pokolenia łączą nas z ludźmi, którym
przyszło, nieraz z bronią w ręku, wykuwać Polsce wolność.
W Szkole Podstawowej w Targowisku postanowiliśmy również świętować z pieśnią, dlatego Emilia Denisiuk z klasy 4a przy udziale pocztów sztandarowego i flagowego nagrała piosenkę „Czerwone maki na Monte Cassino”, w której teledysk wplecione zostały ważne dla nas chwile ceremoniału podnoszenia flagi państwowej na maszt.
Inicjatywę tę zawdzięczamy Pani Urszuli Charyckiej-Nazaruk, która przygotowała Emilkę i nakręciła teledysk.
Szkoła Podstawowa w Targowisku

Wspólne śpiewanie pieśni ojczystych to znakomita lekcja patriotyzmu, w której wzięliśmy
udział z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Pieśni, bowiem
odzwierciedlają rodzimą tradycję jej umiłowania i trwania w wierze ojców. Należy je strzec,
pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Jak powiedział św. Augustyn „Śpiewajcie
głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Ojczyzna, to dobro wspólne całego narodu. Każdy powinien się o nią troszczyć jak
o matkę. ”
Wielki Polak Papież św. Jan Paweł II pozostawił nam głęboką naukę na temat miłości Ojczyzny
i wolności narodu. Ojczyzna to nasze najwyższe dobro, a wolność jedną z najwyższych wartości.
Służba Ojczyźnie nie zawsze wymaga ofiary krwi, ale żąda także ofiary wytrwałej pracy, nauki,

Film dostępny na: www.klaj.pl oraz na Facebooku Gminy Kłaj.

wychowania młodego pokolenia i pielęgnowania kultury.
Czasy niewoli, okupacji niemieckiej i sowieckiej znajdowały swoje odbicie w pieśni, która właśnie
w takich momentach rozkwitała z niespotykaną dotąd siłą. Była zwierciadlanym odbiciem naszych nastrojów narodowych, dokumentem zrywów wolnościowych, pocieszycielką w upadkach,
a przede wszystkim opiekunką przetrwania. Leksykon polskich pieśni i piosenek patriotycznych
mamy bardzo bogaty, niektóre z nich urosły do rangi hymnów, jak: Rota, Boże coś Polskę, czy
Mazurek Dąbrowskiego.
Niezwykle mocno doświadczamy roli pieśni ojczystej sięgnąwszy do bogatej skarbnicy śpiewów polskiego narodu. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem
historii i sprawdzianem tożsamości narodowej. Czując się odpowiedzialni za to wielkie, wspólne

Stulecie niepodległości Polski

dziedzictwo, któremu na imię Polska pragnęliśmy oddać hołd tym, którzy wywalczyli dla nas wolność na przestrzeni dziejów i przypomnieć pieśni, piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich
domach, a towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.

19 października, z okazji 100-lecia niepodległości Polski, Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało specjalną uroczystość
dla uczniów z małopolskich szkół. Ze szkoły w Grodkowicach
wzięła w niej udział klasa VII i VIII.

„Wojenko, wojenko”, „Pierwsza Kadrowa” czy „Przybyli ułani” to tylko niektóre z tych, które śpie-

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. na Wawelu pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Potem uczestnicy
przemaszerowali ulicą Grodzką na Rynek, a stamtąd do Parku Jordana, gdzie odbyła się następna część obchodów. Tam mogliśmy
poznać żołnierzy walczących o niepodległość Polski podczas
II wojny światowej oraz bohaterów podziemia antykomunistycznego. Wysłuchaliśmy wielu pieśni patriotycznych oraz obejrzeliśmy
aktorów ubranych w stroje z ubiegłej epoki. Nie zabrakło również
czegoś dla ciała, były napoje i żołnierska grochówka. Pełni wrażeń
i refleksji wróciliśmy do szkoły.

Projekt został przygotowany przez ks. Proboszcza Adama Kozłowskiego, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szarowie: Dorotę Kościółek, Aleksandrę Gru-

Katarzyna Mazur

waliśmy. Na naszym spotkaniu można było usłyszeć uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szarowie, zaproszonych gości: radnych gminy, radnych powiatu,
dyrektorów szkół, nauczycieli i wielu naszych parafian. Wszyscy ochoczo śpiewali, oddając cześć i aktywnie biorąc udział w obchodach naszego wspólnego święta.

szecką, Dorotę Chudecką, pana organistę Marcina Gruszeckiego oraz dzieci z Przedszkola w Dąbrowie. Wsparła nas również Daria Włodek.
Linki do nagranych filmów dostępne są na stronie Gminy: www.klaj.pl oraz facebooku Gminy.

Dzień Pięknej i Niepodległej
Na ten rok przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tego powodu postanowiliśmy w naszej szkole zorganizować Dzień
Pięknej i Niepodległej. Wszystko zaczęło się od pomysłu, aby uczniowie i nauczyciele przebrali się w stroje podobne do tych jakie noszono w Dwudziestoleciu Międzywojennym (1918-39).
Podczas licznych rozmów, zajęć z dziećmi wychowawcy omawiali obyczaje i modę tego okresu. I tak projekt rozrastał się. Uczniowie pytali o życie codzienne po roku 1918, charakterystyczne potrawy, edukację oraz sposób ubierania się . Potem pojawiły się pamiątki przeszłości - zdjęcia rodzin z obszaru Gminy
Kłaj, a w szczególności Brzezia. I stało się.
Czwartego października mieliśmy okazję cofnąć się w czasie. Hol szkolny pełen był zdjęć z przeszłości - z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Zostały umieszczone na sztalugach wypożyczonych dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Balik. Obok sztalug położono sprzęty domowego użytku - dzisiaj
już niespotykane: kołowrotek, tary do prania, kosze wiklinowe, naczynia. Wśród eksponatów znalazły się: zdjęcie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskiej- oddział w Brzeziu z roku 1938 oraz obraz olejny przedstawiający stary, drewniany kościół w Brzeziu. Dodatkową atrakcją stała się kolekcja pana Feliksa Spicha. Wśród eksponatów znalazły się lampki naftowe, mapy, wycinki z gazet, sprzęty domowego użytku, waga szalkowa i wiele innych. Pan Spich
chętnie opowiadał o swoich zbiorach i odpowiadał na pytania zwiedzających.
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Dzieci z Przedszkola w Dąbrowie uczciły Święto Niepodległości

Dzięki uprzejmości rodziców i pracy nauczycieli zorganizowany został posiłek dla uczestników. Na stołach znalazły się smakołyki naszych babć: wiejski chleb, podpłomyki, pierogi, bigos, kawa zbożowa i sałatki.
W części artystycznej można było obejrzeć film wykonany dronem "Brzezie z lotu ptaka", wysłuchać piosenki "Niepodległość" w wykonaniu ucznia klasy
VI - Igora Bednarczyka oraz zobaczyć prezentację dotyczącą mody dwudziestolecia. Dzieci mogły pobawić się szmacianymi lalkami, bujanym konikiem,
wziąć udział w zawodach noszenia wiader na nosidłach, czy w wyścigach wozów drabiniastych. Dodać należy, że w tym dniu wszyscy byli przebrani w stroje z epoki, co podkreślało wyjątkowy charakter tej uroczystości.

„Co to jest niepodległość,
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła:
to polski dom, polska szkoła.”

Gośćmi naszej szkoły w tym dniu byli: Wójt Gminy Kłaj p. Zbigniew Strączek, dyrektor Gzeas p. Kazimierz Sroka, sołtys Brzezia p. Krystyna Wyporek, sołtys
Gruszek p. Monika Gaj, ks. proboszcz Stanisław Maroszek, p. Jan Grabski, Anna Jachymek, Radny Brzezia p. Andrzej Kuczko, p. Małgorzata Balik.

W dniu 9 listopada dzieci z Przedszkola w Dąbrowie uczciły Święto Niepodległości. Było ono wyjątkowe, ponieważ w tym roku minęło 100 lat od
wydarzeń, dzięki którym teraz żyjemy w wolnym kraju.

Uroczystość była wyjątkowa. Okazuje się, że nie tylko klasyczne lekcje służą do przekazywania wiedzy. Dzień Pięknej i Niepodległej miał charakter happeningu - poprzez zabawę nasi uczniowie dowiedzieli się bardzo wielu nowych dla nich rzeczy.

Przedszkolaki zaprezentowały program pt. „Pisk Białego Orła”. Była to historia wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny
Światowej przeżyła wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Rodzina ta ukrywała w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał oraz umacniał głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł,
którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Historię przeplatały piękne, patriotyczne piosenki i tańce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania. To, co się wydarzyło 4 października w SP w Brzeziu bez Was nigdy by się
nie udało.

Alicja Czyżycka
Nauczyciele SP Brzezie

Na 100 lecie niepodległej
Rozerwane kajdany i gotowy do lotu Biały Orzeł to symbole odzyskanej 100 lat temu niepodległości.
30 października przed wejściem do Składu Kłaj 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego w Puszczy Niepołomickiej, uroczyście odsłonięto pomnik poległych i pomordowanych za Ojczyznę.
Pomnik ten jest dziełem rzeźbiarza prof. Czesława Dżwigaja. Na czarnej tablicy, przymocowanej do pomnika widnieje napis: „W stulecie odrodzenia Państwa Polskiego, w hołdzie bohaterom, na których krwi i poświęceniu wyrosła Niepodległa Polska”.
Organizatorem uroczystości, jak również pierwszym inicjatorem powstania pomnika był Komendant 3RBLog płk Mirosław Molik. Czynnie zaangażowany
w organizację przedsięwzięcia był wójt gminy Kłaj -Zbigniew Strączek.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną, a patriotyczną homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. dr Józef Guzdek, który dokonał również
poświęcenia obiektu. Obchody uświetniła orkiestra i kompania honorowa Podhalańczyków.
W kolejnym punkcie programu wspólnie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, podniesiono flagę państwową i odczytano apel poległych, a po przecięciu wstęgi kwiaty złożyły delegacje przedstawicieli władz, stowarzyszeń, liczni dowódcy generałowie i pułkownicy oraz przedstawiciele placówek
oświatowych.
Te szczególne ważne dla Naszego Narodu obchody zwieńczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłaju swoim patriotycznym przedstawieniem.
Zadanie wykonane przy wsparciu Powiatu Wielickiego oraz Miasta Bochnia.
Oliwia Bieda
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KULTURA
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W dniu 9 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju obchodziliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości (11 listopada). Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się w sali starszaków, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.
Dzieci z wszystkich grup wraz z paniami, ubrane na galowo z biało-czerwonymi kotylionami i flagami oddały hołd poległym bohaterom w walce o wolność
naszej Ojczyzny.
Na naszej uroczystości nie mogło zabraknąć wierszy i pieśni patriotycznych. Wszystkie dzieci zaśpiewały hymn narodowy. Uroczystość zakończono pamiątkowym zdjęciem, a potem odbył się marsz z Flagami ulicami naszej miejscowości.

Spotkanie autorskie z panią Melanią
Kapelusz
14 listopada w Filii bibliotecznej w Brzeziu odbyło się spotkanie

30 listopada

Dzieci klas pierwszych z Szarowa miały okazję posłuchać wie-

Zapraszamy osoby pasjonujące się historią naszych terenów na spotkanie Regionalnego Koła Historycznego Zadora,
które odbędzie się 30 listopada o godz. 17.00, w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kłaju. Prelekcję pod tytułem "Pochodzenia nazwy
Kłaj" wygłosi Pan Janusz Czerwiński - pasjonat historii, znawca dziejów naszego regionu. Zapraszamy wszystkich, którzy wspólnie chcą
odkrywać nowe karty naszej lokalnej historii, dyskutować, dzielić
się przemyśleniami.

lu ciekawych historii związanych z mitologią słowiańską.
Pani Melania w swojej nowej książce „Mitologia. Przygody

Dodatkowo w czwartek 8 listopada dzieci z grupy II, III i IV wybrały się na spacer, by zobaczyć Kamień Wolności upamiętniający dzień 11 listopada.

słowiańskich bogów” opowiada o przygodach dwóch bogów,

Anna Wiśniewska

Perunie dobrym władcy panującym na niebie i Welesie, mściwym
bogu władającym podziemiem. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób powstał świat, pioruny czy strony świata. Te piękne historie
przedstawiają mało znany świat słowiańskich wierzeń. Opowieści o stworzeniu świata i ludzi oraz stare podania tłumaczące groźne
zjawiska przyrody zachwyciły małych czytelników.
Spotkanie dofinansowane ze środków Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
Aneta Strach

9 listopada o godz. 10:30 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści z Targowiska wzięli udział w Szkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. To jedno z działań, którym włączamy się w obchody 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Usłyszeliśmy piękne wykonania m. in. takich pieści żołnierskich i patriotycznych, jak: „Ułani, ułani”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Siekiera, motyka…”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Rota”.
O godz. 11. 11 dzieci z przedszkola, sześciolatki oraz uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy odśpiewaliśmy wspólnie hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”, włączając się tym samym w ogólnopolska akcję bicia rekordu Guinessa.
Wydarzeniu towarzyszył uroczysty nastrój, galowe stroje i wiele wzruszeń.
Iwona Sobas
Film dostępny na: www.klaj.pl oraz na Facebooku Gminy Kłaj.

czyli spotkanie
Regionalnego Koła Historycznego Zadora

autorskie z panią Melanią Kapelusz, autorką książek dla dzieci.

Dzień Niepodległości stał się bardzo odświętnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
Pozwoli też na przekazanie tej cząstki zdobytej historii innym dzieciom. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach nasze przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Śpiewamy Niepodległej!

Prelekcja p.t. Pochodzenie nazwy Kłaj,

Warsztaty tworzenia ozdób
bożonarodzeniowych
7 i 14 grudnia
Zapraszamy 7 i 14 grudnia na godz. 17.00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju na nasze warsztaty wykonywania unikalnych,
kreatywnych, ekologicznych ozdób świątecznych. Warsztaty będą
wspaniałą okazją do nauczenia się niektórych technik, poznania nieszablonowych pomysłów, a także ciekawym sposobem
na spędzenie czasu i odkrycie swoich pokładów kreatywności. Jedyną rzeczą jaką trzeba przynieść ze sobą jest dobry humor. Wstęp
wolny bez wcześniejszej rejestracji.

„VIII Mini Playback Show” w Kłaju
Na scenie sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, 25 października już po raz ÓSMY, artystyczne umiejętności prezentowali podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Wielickiego,
m. Kraków i Bocheńskiego.
Pomysłodawcą i realizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” z Brzezia oraz Powiat Wielicki, które współfinansował konkurs.
Głównym celem organizacji tego wydarzenia było umożliwienie
i ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania nowych
umiejętności, rozwijania talentów oraz ich pasji.
Ponadto dzięki zorganizowanemu show Stowarzyszenie rozpromowało sztukę osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
doceniając ich zdolności.
Występy oceniało jury w składzie: Jadwiga Skoczek-radna Powiatu Wielickiego, Weronika Tomczak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i Pan Szymon Smółka – zaprzyjaźniony
meloman.
Artyści na scenie mieli możliwość postawienia się w roli kogoś
znanego, mogli oderwać się od rzeczywistości, pobudzić wodzę
własnej fantazji.
Show poprowadził jeden z podopiecznych Środowiskowe-
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go Domu Samopomocy w Brzeziu: Pan Wojciech Hajduk oraz terapeuta: Edyta Sieńko.
Laureatami konkursu w kategorii solista zostali:
I miejsce – ŚDS w Zagórzanach z występem zespołu The Cramberies
„Zombi”,
II miejsce – WTZ Łapanów z piosenką „Każdego Dnia” MESAJAH,
III miejsce – WTZ z Krakowa z ul.Za Torem 22 z piosenką Franka Kimono „King Bruce Lee karate mistrz”.

W sumie wystąpiło dziewięciu solistów, jedenaście zespołów z jedenastu placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych
z trzech powiatów: wielickiego, bocheńskiego i m. Kraków.
Na zakończenie konkursu wystąpił gościnnie zespół „Uku Band”
działający przy Szkole Podstawowej w Brzeziu i grający na ukulele.
To była prawdziwa „wisienka na torcie wieńcząca występy”.
Co przyniesie kolejny rok, jakie wystąpią zespoły i soliści? Co rok
poprzeczka w konkursie podnoszona jest coraz wyżej. Już nie możemy się doczekać IX edycji konkursu.
autor i foto E.Makowiecka-Sieńko

państwowy, starszaki odpowiedziały na pytania dotyczące wiersza Władysława Bełzy pt. ”Katechizm Polskiego Dziecka" oraz nazwały i omówiły
wygląd polskich symboli narodowych.

W czwartek 25 października do przedszkolaków z Brzezia przyjechał cyrk
„Szok”, który bywał u nas już w poprzednich latach, dlatego było nam
tym bardziej miło gościć go ponownie.

Laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc oraz dzieci, których prace
wyróżniono otrzymały dyplomy i nagrody. Emocje, które towarzyszyły
dzieciom pozwolą im zapamiętać i kultywować nasze polskie tradycje
narodowe.

Jak zwykle cyrk bardzo nas zaskoczył, występ był pełen magii. Nasze małe
pociechy mogły zobaczyć wiele fantastycznych sztuczek. Miały okazję
podziwiać profesjonalnie wytrenowane psy oraz gołębie, największe
emocje jednak wzbudził wąż – pyton tygrysi. Dzięki temu, że wystąpienie
było interaktywne dzieci mogły pomagać w pokazach iluzjonistycznych,
co było z pewnością wielkim przeżyciem dla takiego malucha. Przedszkolaki z utęsknieniem czekają na kolejne odwiedziny oraz nowy interesujący
pokaz iluzji.

W kategorii zespołowej:
I miejsce – ŚDS w Muchówce z występem „Weź nie pytaj” Pawła Domagały,
II miejsce – ŚDS w Brzeziu z „Chłopaki nie płaczą” T.LOVE,
III miejsce - WTZ Łapanów z piosenką „Siostrzyczki” MAGIK BAND.

W Przedszkolu w Brzeziu był
ostatnio niezły cyrk

Karolina Kukiełka

Światowy Dzień
Rzucania Palenia Tytoniu w Brzeziu

Dyrekcja, nauczyciele oraz przedszkolaki z Szarowa składają serdeczne
podziękowania dla Marszałka Województwa Małopolskiego za podarunek w postaci oczyszczacza powietrza. Otrzymaliśmy go w ramach
realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.

Dla przedszkolaków z tej okazji została przeprowadzona prelekcja na temat
czystego powietrza wokół nas oraz pogadanka przedstawiająca zagrożenia jakie mogą pojawić się w naszej atmosferze.
Dziękujemy!
Katarzyna Musiał

Plastyczny Patriotyczny Konkurs
Rodzinny – „Polska Moja Ojczyzna”
W listopadzie 2018 r. przed Świętem Niepodległości dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wspólnie z rodzicami zostali zaproszeni
do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt. „POLSKA MOJA OJCZYZNA”. Na konkurs wpłynęło 13 pięknych prac wykonanych różnymi,
ciekawymi technikami.

Odblaskowa Szkoła
Tradycją szkoły w Targowisku jest podejmowanie w pierwszych
dniach rozpoczynającego się roku szkolnego działań, które promują
bezpieczeństwo.

Na koniec wszyscy chętni mogli się przekonać jak alkohol
oraz narkotyki upośledzają zmysły. Uczniowie wykonywali różne
zadania w alkogooglach oraz narkogooglach. Było sporo śmiechu,
ale ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać
zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków. Okazało się, że założenie specjalnych okularów skutkuje podwójnym
widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem
odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej oraz zniekształceniem widzianego obrazu.
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Oczyszczacz powietrza
dla przedszkolaków z Szarowa

Dzięki temu urządzeniu korzystamy ze zdrowego i czystego powietrza w naszej placówce.

„Uzależnieniom mówimy stop”. Takie hasło towarzyszyło tegorocznej akcji związanej z Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu. Apel profilaktyczny był jedną z inicjatyw, które
zaplanowałam w ramach szkolnych dni profilaktyki. Przy organizacji przedsięwzięcia pomagali mi uczniowie z klasy V. Celem
akcji było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych
społeczności szkolnej oraz promowanie mody na niepalenie.
Spotkanie rozpoczęliśmy od scenki profilaktycznej „mam swój
styl” w wykonaniu uczennic Marii oraz Oliwii. W zabawny sposób
opowiedziały o negatywnych skutkach palenia tytoniu. W tym
dniu wszyscy uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę
w quizie „prawdy i mity na temat uzależnień”. Poruszony został m.in.
problem szkodliwości marihuany, dopalaczy oraz alkoholu. Nie
zabrakło cennych wskazówek na temat tego jak uchronić się przed
uzależnieniami. Młodzież z klasy V wykazała się też talentem wokalnym. Alicja, Oliwia, Maria oraz Milena - autorka tekstu zaśpiewały
piosenkę profilaktyczną namawiającą do zerwania ze zgubnym
nałogiem, jakim jest palenie tytoniu.

Anna Wiśniewska
Anna Chwastek

Bierzemy udział w konkursie organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nazwą
„Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu jest podniesienie świadomości rodziców i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze
szkoły oraz kontrolowanie ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promujemy również inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.
Jak co roku, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami aktywnie włączają się
w działania podnoszące bezpieczeństwo dzieci.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w tej niecodziennej lekcji profilaktyki. Muszę przyznać, że wiedza naszych
uczniów na temat substancji uzależniających jest duża, a w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami w alkogoglach oraz narkogooglach
pozwoli dokonywać im tych właściwych i zdrowych wyborów.
Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkania z przekonaniem, że
powinni dokonywać odpowiedzialnych wyborów, gdyż od tego zależy ich przyszłość.

Komisja w składzie: pani Dyrektor oraz nauczycielki poszczególnych grup
miały trudny wybór. Zostało wytypowanych i wyróżnionych 6 najlepszych
prac w kategorii: praca płaska i praca przestrzenna.

Karolina Kielan

9 listopada nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dzieciom
biorącym udział w tym konkursie. Na początku wszyscy w zaśpiewali hymn

Zrealizowane zostały takie działania:
1. Skompletowanie brakujących kamizelek i elementów odblaskowych.
2. Wykonanie gazetek dotyczących bezpieczeństwa.
3. Spotkania uczniów z przedstawicielami Policji i Stowarzyszenia na
Rzecz Praw Pieszych dotyczące bezpieczeństwa na drogach.
4. Dyskoteka odblaskowa.
5. Cykl tematyczny w ramach techniki z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz budowy i konserwacji roweru.
6. Szkolna akcja: „Bezpieczny rower”.
7. Udział uczniów klas 1-3 w konkursie plastycznym organizowanym
przez PZU „ Bezpieczny powrót do domu”.
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8. W klasach 1-3 przeprowadzono zajęcia, eksperymenty z odblaskami oraz
klasowy konkurs „Modnie w odblaskach”.
9. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze i noszenia elementów odblaskowych, podczas zajęć świetlicowych,
projektowych oraz w czasie zbiórki zuchowej.
10. Odblaskowe Podchody utrwalające wiedzę o ruchu drogowym.
11. Odblaskowy Marsz ulicami Targowiska, którego celem było zachęcenie
mieszkańców do noszenia odblasków.
12. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na wykonanie odblaskowego
Niestraszka.
13. Finał szkolnego konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
14. Podsumowanie konkursu Odblaskowa Szkoła 2018.
Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
15 października b.r. w szkole w Grodkowicach uroczyście obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa.

OŚWIATA
Przedszkole w Brzeziu promuje
bezpieczeństwo na drogach
We wtorek 30 października odbył się marsz, w którym przedszkolaki brały udział. Była to wspaniała inicjatywa zorganizowana przez nauczycielki klas (I - III) oraz uczniów, którzy przygotowali transparenty.
Marsz ten miał za zadanie promować bezpieczeństwo oraz korzystanie
z kamizelek odblaskowych, dlatego też wszystkie dzieci oraz nauczyciele
przeszli ulicami Brzezia w kamizelkach odblaskowych. Marsz został oczywiście poprzedzony krótkimi zajęciami z dziećmi mającymi na celu wytłumaczenie przedszkolakom po co bierzemy udział w marszu i jak ważne
jest bezpieczeństwo na drodze. Serdeczne podziękowania dla Policji pod
eskortą, której odbył się marsz. Jesteśmy dumni, że nasze przedszkolaki chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach, dzięki czemu poznają
czym jest bezpieczeństwo oraz sami je promują.

Zajęcia na ściance wspinaczkowej
26 października klasy IV-VI z Grodkowic pojechały na zajęcia ruchowe
do Solnego Miasta w Wieliczce. W planie była nauka wspinania się
na ściance wspinaczkowej pod okiem instruktora.
Jedynie 2 dziewczynki z klasy VI brały już udział w takich zajęciach,
dla pozostałych dzieci była to nowość. Mimo to, wszyscy poradzili sobie
doskonale. Każdy uczestnik został ubrany w specjalną uprząż, a instruktor
asekurował go liną. Aż 7 osób wspięło się na maksymalną wysokość. Inne
dzieci starały się wejść jak najwyżej pokonując swoje słabości oraz lęk
wysokości. Po zajęciach podziękowaliśmy instruktorowi p. Łukaszowi obiecując, że jeszcze tu wrócimy.

Szkolenia pierwszej pomocy
przedmedycznej
W październiku 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach
byli uczestnikami cyklu szkoleń poświęconych pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu wzięli udział wszyscy uczniowie uczęszczający
do szkoły oraz przedszkola. Szkolenie odbywało się w kilku etapach.
W pierwszym przeszkolono dzieci z oddziału przedszkolnego, następnie
klasy I - III, a potem uczniów z klas IV - VII. Szkolenie nie objęło młodzieży
z klasy VIII ze względu na to, że uczniowie ci na bieżąco uczestniczą
w zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, których program przewiduje
omówienie zagadnień związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną.
Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycielkę Edukacji dla bezpieczeństwa, Panią Katarzynę Kościółek, uczniowie mieli szansę wzbogacić
swą wiedzę o informację dotyczącą zabezpieczenia ratownika podczas
czynności ratunkowych, rozpoznawania stanu poszkodowanych, sprawdzenia stanu świadomości i oddechu, ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej oraz wykonania czynności RKO (resuscytacji krążeniowo - oddechowej). Wiedza została połączona z ćwiczeniami

Maria Klimczak

Karolina Kukiełka

W tym dniu Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klas: 4, 6 i 7 przygotowali przedstawienie pt. „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się
nauczyciel na świecie”. W tej, żartobliwej formie uczniowie pragnęli podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie
młodszego pokolenia.

praktycznymi. Uczniowie mieli szansę samodzielnie ułożyć kolegę
w bezpiecznej pozycji i wykonać uciski oraz wdechy ratownicze z wykorzystaniem fantoma. Uczniom bardzo spodobały się zajęcia prowadzone w ramach szkolenia. Po szkoleniu dzieci pytane o zasady postępowania w razie
wypadku, bez wahania przywoływały schemat działania.

Anna Kokoszka, Joanna Łysek

Pamiętajmy - udzielanie pierwszej pomocy wymaga skupienia, szybkości i precyzji, a wiedza gromadzona na zajęciach powinna być przekazywana i praktykowana. Im więcej ćwiczeń, tym większa szansa na prawidłowe
udzielenie pomocy i być może uratowania komuś życia.

Teatr Kukiełkowy „Tomcio”
w przedszkolu
W czwartkowe przedpołudnie (4 października) przedszkolaków z Grodkowic odwiedził Teatr Kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza, który
zaprezentował swoim małym widzom „Bajkę o szczęściu”.

Ślubowanie Pierwszoklasistów
15 października 2018 r. to pamiętna data dla naszych Pierwszoklasistów.
W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Grodkowicach odbyło się
Ślubowanie uczniów klasy I. Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie
naszej szkolnej uroczystości składam serdeczne podziękowania, a Pierwszakom życzę wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
Barbara Skupień

Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły losy Dziadka, który przyjaźnił
się z Myszką, Świnką i Kogutem. Pewnego razu staruszek namówiony
przez Kupca wymienił kolejno swoich przyjaciół na fajkę, nożyk i zegarek.
Gdy został sam, poczuł się bardzo samotny i zatęsknił za zwierzakami.
Była to bardzo pouczająca bajka o człowieku, który w zamian za rzeczy
materialne oddawał handlarzowi zwierzęta, które wiernie mu towarzyszyły
w codziennym życiu. Bardzo szybko zrozumiał swój błąd i odnalazł zwierzęta, które wybaczyły mu i wróciły z nim do domu.
Głęboka treść, piękna scenografia i kukiełki oraz muzyka sprawiły, że przenieśliśmy się w baśniową krainę i z niecierpliwością czekaliśmy na szczęśliwe zakończenie. Jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się dobrze,
a dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
Anna Fortuna

Spotkanie z fizjoterapeutą
w przedszkolu w Dąbrowie
We wtorek 16 października przedszkole w Dąbrowie odwiedziła pani fizjoterapeutka z Uzdrowiska Kopalni Soli w Wieliczce.
Wszystkie 6- latki brały udział w pogadance na temat układu oddechowego oraz sposobów dbania o nasze zdrowie.
Pani mgr Agata Kita była bardzo mile zaskoczona dużą wiedzą jaką wykazały się dzieci w zakresie budowy układu oddechowego, czystego powietrza,
źródeł zanieczyszczenia oraz sposobów dbania o środowisko i czyste powietrze. Wspólnie z panią fizjoterapeutką ustaliliśmy również jakie kwiaty
oczyszczają powietrze: paproć oraz skrzydłokwiat; oba te gatunki roślin
posiadamy w swoich salach przedszkolnych.
Wspólnie spędzony czas pani Agata umilała wieloma ćwiczeniami oddechowymi(dmuchanie piórka, „paczuszki czystego powietrza"- bańki mydlane, dmuchanie ping ponga do bramek), które sprawiły dzieciom wiele
radości. Przedszkolaki dostały upominki z logo Kopalni Soli w Wieliczce:
balony, odblaski na rękę, naklejki oraz zaproszenie do Uzdrowiska Kopalni Soli, gdzie mikroklimat jest leczniczy dla naszych dróg oddechowych.
Aby przedszkolaki mogły utrwalić zdobyte informacje, dostały rodzinną
krzyżówkę do rozwiązania w domu.
Zajęcia odbyły się w ramach programu „Zdrowie na 5+” organizowanych
przez Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, aktywności fizycznej, badań
profilaktycznych, dbałości o zdrowie i higienę, kształtowanie właściwych
postaw i nawyków prozdrowotnych. Projekt wpisuje się doskonale
w aspekt promocji i edukacji zdrowotnej w naszym przedszkolu.
Małgorzata Prochwicz
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Katarzyna Kościółek

II Mikołajkowy Turniej halowy
młodzików w Kłaju
TS „Wolni” Kłaj zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj do uczestnictwa w II Mikołajkowym Turnieju Halowym młodzików, który odbędzie się
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłaju w dniu 01.12.2018 r.
W turnieju weźmie udział osiem drużyn
z powiatu: wielickiego, krakowskiego,
myślenickiego i bocheńskiego. Uroczyste
otwarcie turnieju planowane jest na godzinę 8.30 w sobotę 1 grudnia. Serdecznie
zapraszamy.
Zadanie powyższe realizowane jest przy
wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni” Kłaj.
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Kontrola przestrzegania przez
Mieszkańców Gminy wymagań
uchwały antysmogowej
Wójt Gminy Kłaj przypomina, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik
Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw – tzw. uchwałę antysmogową. Uchwała ta z dniem 1 lipca 2017 r.
wprowadza:

Wiejska w Kłaju już gotowa
W ubiegłym roku na tzw. ulicy Wiejskiej w Kłaju powstał chodnik. Ostatnim czasem zrealizowane zostały prace mające na celu przebudowę sieci gazowej… więc do pełni bezpieczeństwa brakowało jedynie asfaltu.
Jednak ten też już został położony.
Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została na 1237,5 metrowym
odcinku ulicy. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót
Ogólnobudowlanych, Drogowych, Mostowych PRODiM, które w przetargu na zamówienie publiczne złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Dodatkowe zajęcia w Brzeziu
Z powodu dużego zainteresowania zajęciami szachowymi w miejscowości Brzezie,
pragniemy poinformować o dodatkowych
zajęciach, które będą się odbywać w Domu
Kultury w każdy poniedziałek. o godz. 17.45,
poprowadzi je Pani Agnieszka Wróbel i Pan
Zbigniew Gądor.

W listopadzie rozpoczęły się spotkania w ramach projektu „Małopolski e-senior” - do którego rekrutowaliśmy na przełomie maj/czerwiec.
Projekt realizowany jest na terenie naszej gminy przez Fundację instytut
Myśli Innowacyjnej. W spotkaniach uczestniczy 27 osób w wieku 65+,
są to mieszkańcy naszej Gminy, którzy wyrazili gotowość do podjęcia działań związanych z nauką obsługi tabletu, internetu oraz programów komputerowych.

Czwartkowe zajęcia w Domu Kultury
w Brzeziu pozostają bez zmian.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań edukacyjnych oraz 3 spotkania animacyjne, które będą miały na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Utworzone zostały 3 grupy 9 osobowe. Zajęcia odbywają się w Szkole
Podstawowej w Szarowie oraz w sali konferencyjnej w Kłaju. Uczestnicy
zajęć przede wszystkim mają możliwość podniesienia kompetencji cyfrowych, ale również po ukończeniu szkoleń otrzymują nieodpłatnie tablet,
na którym procowali podczas zajęć.

• ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń – po tej
dacie nowo instalowane kotły na paliwo stałe (węgiel lub drewno)
oraz kominki będą musiały spełniać wymagania określone w unijnych
rozporządzeniach wdrażających tzw. ekoprojekt; dla mieszkańców korzystających z ekologicznego ogrzewania (gaz, olej, ogrzewanie
elektryczne lub pompy ciepła) uchwała nie wprowadza żadnych nowych
obowiązków ani ograniczeń;

Kanada podbita przez karateków
z Gminy Kłaj!

• zakaz spalania mułu i flotu węglowego (drobnego pyłu węglowego o uziarnieniu 0-3 mm) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno suszone krócej niż dwa sezony).

Karatecy z Gminy Kłaj, nasi lokalni Reprezentanci Polski - wrócili z Kanady z workiem medali. W Gminie Kłaj mieszka 6 medalistek i 3 medalistów Mistrzostw Świata oraz Pucharu Świata Dzieci.

Uchwała nakłada również na gminy obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców ww. zapisów. W związku z tym na terenie
Gminy Kłaj po 15 listopada br. rozpoczną się takie kontrole, których intensyfikacja nastąpi przede wszystkim w bieżącym okresie grzewczym.
Będą one realizowane przez uprawnione służby (upoważnionych pracowników gmin, policję). W przypadku naruszenia przepisów uchwały,
mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną
do 5000 zł.

Systematyczne treningi, wyrzeczenia oraz karatecki zapał zaowocowały.
Długotrwały wysiłek oraz treningi pod okiem instruktorów w Dojo Kłaj
zostały docenione na arenie międzynarodowej aż za oceanem.

Zobacz również: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Ruszył projekt Małopolski e-senior

Serdecznie zapraszamy!

Kamila Bączkowska

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki:
Mistrzostwa Świata:
Wajda Rafał
- 2 miejsce (kata indywidualne)
Mleko Klaudia
- 3 miejsce (kumite indywidualne)
- 1 miejsce (kumite drużynowe)
Wilkosz Arkadiusz
- 3 miejsce (fukugo)
Łyżwińska Joanna
- 1 miejsce (kata indywidualne)
- 1 miejsce (kumite)
Rak Kamil
- 3 miejsce (kata indywidualne)
Puchar Świata Dzieci:
Majewska Antonina
- 1 miejsce (kata indywidualne)
- 1 miejsce (kata drużynowe)

REKLAMA

Lis Nadia
- 1 miejsce (kata indywidualne)
- 1 miejsce (kata drużynowe)

Bezpłatne Kursy Językowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oferuje swoim czytelnikom bezpłatne e-learningowe kursy języków obcych.
Biblioteka oferuje możliwość nauki języka angielskiego dla dzieci oraz języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego dla dorosłych.
Nauka odbywa się za pośrednictwem Internetu. Niezbędne jest posiadanie
adresu e-mail i kodu aktywacyjnego, który można otrzymać w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kłaju oraz jej Filiach w Brzeziu i Szarowie. Każdy kod
umożliwia naukę wszystkich wyżej wymienionych języków poprzez indywidualne konto. Uczyć można się w dogodnym dla siebie czasie w domu,
w podróży, na spacerze poprzez komputer, smartfon, tablet.
Kursy będą aktywne do 5 marca 2019 r.

Cieśla Julia
- 3 miejsce (kata indywidualne)
- 1 miejsce (kata drużynowe)
Moskwa Helena
- 3 miejsce (kata indywidualne)
- 3 miejsce (kata drużynowe)
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego
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Remiza w Szarowie rośnie w oczach

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe
i szkolenia dla osób pracujących!
Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe
umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone
do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
• Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
• Musisz też być związany z Małopolską - mieszkać tu, uczyć się lub
pracować
• Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, musisz mieć wykształcenie
maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)
Ile możesz otrzymać dofinansowanie?
• Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2 700 zł
• Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości. Za jeden bon wpłaca się 1,95 zł, a za 180 bonów – 351 zł. Możesz więc dostać maksymalnie

fot. Krzysztof Buczek

Plac zabaw w Gruszkach poświęcony

2 349 zł dofinansowania
Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
• Na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A,

28 października odbyło się poświęcenie nowo otwartego placu zabaw w Gruszkach. Ksiądz Proboszcz Parafii w Brzeziu - Stanisław Maroszek modlił się o opiekę dla dzieci, które będą się tam bawiły.

B, C, C+E .

W uroczystym poświęceniu, mimo chłodu nie zabrakło dzieci oraz dorosłych
mieszkańców. Przybyli również zaproszeni goście – radni powiatu: Jadwiga Skoczek oraz Zdzisław Prochwicz. Po poświęceniu sołtys - Monika Gaj
zaprosiła wszystkich na poczęstunek do domu kultury. Od wielu lat szukaliśmy miejsca pod plac zabaw w Gruszkach, w końcu udało się znaleźć działkę.
Dzięki przychylności wójta Zbigniewa Strączka, uprzejmości pani Drożdż
i pana Zielonki dzieci mogą bawić się w swojej miejscowości. Oczywiście
trzeba było poświęcić wiele czasu na „sprawy papierkowe” ale warto było,
gdyż najważniejsza jest radość dzieci. Serdeczne podziękowania za pomoc
należą się również strażakom z Brzezia.

wodowe (niezależnie od branży), uprawnienia, kursy kwalifikacyjne

Radny Marcin Kowalczyk

• Ponadto w ramach Projektu Kierunek Kariera Zawodowa będzie
otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia za- można będzie otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł, a za każdy bon
trzeba będzie zapłacić 15% jego wartości. O szczegóły zapytaj doradcę
zawodowego.
Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce
„Rekrutacja > 25 roku życia”
2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Bilans Twojej
Kariery. Z doradcą możesz spotkać się w:
• Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738
• Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940
• Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490
• całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru naszego doradcy na terenie Urzędu Gminy Kłaj w dniach 06 i 20.11 oraz 04.12.2018 r. w godz. 13.0017.00. Informacja o dyżurach dostępna jest także na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Nasze dyżury w Małopolsce”
3. Zgłosić, ile bonów chcesz kupić.
4. Podpisać umowę na zakup bonów.
5. Zapłacić za bony 13% ich wartości.
6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?
• W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji na parterze)
• Telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55
• Mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl
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JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
„Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać.
Jeżeli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie
i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki”

Pół wieku wspólnych wspomnień
Minęło 50 lat odkąd 8 par z terenu Gminy Kłaj, trwa przy wzajemnie złożonej sobie przysiędze. Rocznica pół wieku wspólnej drogi przez życie,
to okazja do tego, aby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć wstecz. To doskonały czas, aby przywołać wspomnienia wszystkich radosnych chwil
oraz rozwiązanych problemów.
15 listopada, 16 osób doczekało się pięknego Jubileuszu Złotych Godów. Tego dnia swoje święto obchodziła również jedna para, która w tym roku świętowała jubileusz 65-lecia małżeństwa. Uroczystość, która miejsce miała w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, rozpoczął przywitaniem Dostojnych
Jubilatów i ich rodzin - Wójt Gminy, Zbigniew Strączek. Jako organizator imprezy winszował wszystkim zebranym i zaznaczył, że w codziennej trosce
o dom oraz chleb, o dobre wychowanie jak również wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym - oddali swoje najpiękniejsze
lata życia. Serdeczne życzenia oraz słowa uznania wyraził również ksiądz Kanonik parafii w Kłaju - Kazimierz Budek.
Z okazji tak szczególnej rocznicy, Jubilaci odznaczeni zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, którymi w imieniu Prezydenta RP udekorował
gospodarz gminy.
Oficjalną część uroczystości zwieńczono toastem symboliczną lampką szampana i głośnym 100 lat - choć wiadomo że 100 lat to za mało. Wszystkie
pary, które stały się wzorem do naśladowania, skarbnicą doświadczeń i wiedzy otrzymały również kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. Ostatnią
z niespodzianek dla Jubilatów był słodki poczęstunek oraz występ artystyczny przygotowany przez niewątpliwie utalentowane przedszkolaki z Kłaja.
Maluchy pogratulowały tak pięknego jubileuszu wierszem, tańcem oraz śpiewem.
Tegoroczni Jubilaci to:
Zofia i Józef Babraj,
Maria i Stanisław Błazińscy,
Aleksandra i Jan Dyga,
Stefania i Stanisław Karasińscy,
Maria i Władysław Mysza,
Jan i Cecylia Snoch,
Elżbieta i Adam Wajda,
Maria i Władysław Przybyłek.
Żelazne Gody w tym roku świętowali:
Zofia i Daniel Łach.
Wszystkim Dostojnym Jubilatom składamy życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, życzliwej opieki najbliższych i wielu kolejnych wspólnych lat życia.
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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z gminy,
te grzeczne i te troszkę mniej
na spotkanie ze Świętym Mikołajem!

9 grudnia 2018
Od godziny 15:00
sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju.
Tego samego dania przy Urzędzie Gminy
odbędzie się tradycyjny
Kiermasz Bożonarodzeniowy!

Zapraszamy!
Regulamin uczestnictwa dostępny na: www.klaj.pl
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