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Kolejne dotacje to kolejne inwestycje

„Sprawia mi ogromną radość każdy, nawet najdrobniejszy zakup sprzętu na potrzeby lokalnych strażaków czy remiz. Obowiązkiem gminy jest
utrzymanie i doposażanie jednostek OSP, a te wiadomo muszą dysponować najlepszym, niezawodnym sprzętem. Bowiem dobrze wyposażane
dają nam – mieszkańcom gminy poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancją,
że w przypadku pożaru, wypadku drogowego czy innego kryzysu możemy
liczyć na szybkie i profesjonalnie udzielenie pomocy.” – skomentował Wójt
Gminy Kłaj, Zbigniew Strączek.

19 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Wieliczce z rąk Marszałka Województwa Matolskiego – Wojciecha Kozaka, przedstawiciele gmin: Kłaj,
Gdów, Wieliczka oraz Niepołomice otrzymali umowy na dofinansowanie
zdań inwestycyjnych. Gospodarz Gminy – Zbigniew Strączek pozyskał
dotację w wysokości blisko 1,5 miliona złotych, na zdania mające
na celu poprawę stanu powietrza w naszej gminie.

– Zbigniewa Strączka polityki ochrony środowiska, który niejednokrotnie
zwracał się do Mieszkańców o nie palenie w piecach śmieciami i paliwami szkodzącymi zdrowiu.

Oliwia Bieda
Dariusz Pilch

Gotowi do akcji
Według projektu, drugi z budynków ma zostać rozebrany.
W miejsce wyburzonego obiektu powstanie hala o rzucie wydłużonego trapezu, przykryta dwuspadowym dachem, którego południowy
okap będzie nieco ukośny, co nada mu dozę ekspresji. Nowa część, od
istniejącego budynku stacyjnego oddzielona będzie przeszklonym
łącznikiem wejściowym dostępnym z peronu oraz od ulicy Kolejowej
systemem schodów i pochylni. Zaprojektowana hala ma służyć
jako poczekalnia dla podróżujących koleją. W obiekcie tym powstaną
również przechowalnia oraz sanitariaty.
Dzięki
tej
dotacji
realizowane
będą
dwa
zdania
pn:
1. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą” (dotacja: 1 095 604,51 zł)
2. Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminie Kłaj (dotacja: 355 819,08 zł).
Oliwia Bieda
Fot. Tadeusz Warczak

Ruszył remont budynku stacyjnego

29 grudnia 2017 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie
otrzymali prezent od Krakowskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - nowy zestaw-torbę do ratownictwa przedlekarskiego typu PSP-R1. Uroczyste przekazanie torby odbyło się w Sali WDK
w Szarowie.

Oprócz remontów i rozbudowy, na działce w bezpośrednim sąsiedztwie
stacji PKP zaprojektowano parking na 5 miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.

„Jak wszyscy wiemy układ odpornościowy małego dziecka nie zawsze
radzi sobie z ilością substancji zanieczyszczających środowisko, efektem
są choroby, zmęczenie i problemy z koncentracją. Przedszkole jest
idealnymi miejscem, w którym szerzą się bakterie i wirusy. Dzięki oczyszczaczowi poprawiamy jakość powietrza wewnątrz sali co bezpośrednio przekłada się na lepszą koncentracje, zdolność uczenia się i dobre
samopoczucie. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, w który
jest zwiększone ryzyko zachorowań wśród dzieci” - podsumowała akcję
pani Anna Wiśniewska, pracownik przedszkola w Kłaju.

Oliwia Bieda
Oliwia Bieda

Nowy sprzęt – większe
bezpieczeństwo
Z roku na rok poprawia się stan wyposażenia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłaj. Przybywa niezbędnego sprzętu,
a w garażach pojawiają się nowe wozy bojowe.

23 stycznia podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Kłaj –
Zbigniewem Strączkiem, a Przedsiębiorstwem BauSystem Sp. z o.o., które w drodze przetargu otrzymało zlecenie na remont oraz przebudowę
budynku stacyjnego dworca PKP w Kłaju.

Strażacy otrzymali również Podziękowanie za długoletnią współpracę
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie za wspieranie
działalności prewencyjnej – współpraca OSP Szarów i KRUS trwa nieprzerwanie od 2009r. Poczęstunek po uroczystości oficjalnej był okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na tematy związane z bezpieczeństwem
na wsi.

Urząd Gminy przyjazny najmłodszym
petentom
W Urzędzie Gminy w Kłaju powstał specjalny kącik dla dzieci, gdzie
maluchy w spokoju mogą pobawić się oczekując na swoich rodziców załatwiających sprawy administracyjne.

Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga od strażaków coraz wyższych umiejętności, ale także wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy, dlatego dziękujemy
Dyrekcji i pracownikom KRUS w Krakowie za przekazanie nowego zestawu do ratownictwa przedlekarskiego. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt
będzie wykorzystywany tylko do szkoleń i ćwiczeń.
OSP Szarów

Bez pyłów i alergenów w powietrzu

Gmina Kłaj wzbogaciła się o dwa niezagospodarowane, niszczejące
obiekty: budynek stacji kolejowej PKP w Kłaju oraz sąsiadujący z nim
budynek, w styczniu 2016 roku. Obiekty te znajdują się w fatalnym stanie.
Przebudowany i zremontowany budynek stacyjny, będzie miał nie tylko nowy wygląd, ale również zupełnie inne przeznaczenie, bowiem w tym
miejscu powstanie punkt informacji turystycznej, z zapleczem socjalnym
i technicznym.
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12 stycznia w Urzędzie Gminy w Kłaju miało miejsce przekazanie nowego sprzętu, zakupionego na wyposażanie OSP w Targowisku oraz w Dąbrowie. Jednostki otrzymały Defibrylatory AED Lifeline DCFE 110 w ramach
dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wartość zakupu wynosił 9936,00, z czego dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 7948,80, a wkład gminy
wyniósł 1987,20 złotych. Na przełomie marca oraz kwietnia planowany jest
kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP z całej
Gminy Kłaj pozwalający zdobyć tytuł ratownika zezwalając na udzielanie
kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z przepisami o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.

W takim środowisku uczą się i bawią przedszkolaki z lokalnych placówek
przedszkolnych.
Gmina Kłaj zawarła porozumienie z firmą Air Clinic, na podstawie którego trzy przedszkola: w Kłaju, Dąbrowie oraz oddział w Grodkowicach
wyposażone zostały w nowoczesne oczyszczacie powietrza. Urządzenia w chwili obecnej są jedynie testowane, a gdy spełnią swoją funkcję
zostaną zakupione na stałe. Po feriach takie same, przyjazne dla środowiska aparaty także na próbę staną w pozostałych placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Kłaj. Oczyszczacze powietrza skutecznie eliminują
zanieczyszczenia tj: Smog w tym pyły: PM 2,5 oraz PM 10, rakotwórcze
benzopireny, alergeny, wirusy i bakterie. Zakup takiego rodzaju urządzeń
jest szczególnie istotnym elementem prowadzonej przez Wójta Gminy Kłaj

Wygodny, mięciutki stoliczek i foteliki, niegroźny krokodyl z kreatywnymi grami, malowanki oraz kredki – to znaleźć można na II piętrze, przy
sekretariacie gospodarza gminy. Te dzieci, które ze swoimi malowidłami zgłoszą się do sekretariatu, za swój talent i cierpliwe oczekiwanie
na rodziców zostaną nagrodzone gadżetami promocyjnymi gminy.
Oliwia Bieda
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INFORMACJE
My, strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szarowie, mówimy szczere
z serca płynące „Dziękujemy!”.
Wszystkim osobom, mieszkańcom, sympatykom, firmom i instytucjom,
które w minionym 2017 roku, w każdy nawet najdrobniejszy sposób,
wspierały naszą działalność: osobowo, materialnie, dobrym słowem.
Widzicie na co dzień naszą ogromną chęć realizowania wyznaczonych
celów i spełniania marzeń. Robimy to nieprzerwanie od 95 lat, kierując się
słowami „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się osiągnąć dużo więcej, dlatego mamy dowody na istnienie ludzi dobrej woli, na których zawsze
można polegać.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów i darczyńców:
• „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski – Roboty drogowo-budowlane
• Piekarnia Cukiernia „JANEK” Adam Dziadur
• Hotel Restauracja „AZALIA”
• Usługi transport, roboty ziemne i różne w budownictwie Stanisław Iwulski
• KONSORCJUM – Paweł Wojtaczka
• Myjnia bezdotykowa Targowisko
• KABELEK – Sklep i hurtownia elektryczna
• Firma remontowo-budowlana „SZAR-POL” Tomasz Stokłosa
• Usługi instalacyjne „HYDRODOM” Seweryn Wajda
• Firma Gastronomiczna „FRYKAS” Tomasz Wajda, Zbigniew Buczek
• FIBERWAY Internet-telefon
• „LASOŃ-BUD” Firma budowlano-remontowa Marek Lasoń
• „PETROS-BRAMY” Piotr Szlachta
Jednocześnie pragniemy podziękować za przekazanie 1% podatku za rok
rozliczeniowy 2016 na naszą jednostkę. Zachęcamy Państwa, aby i w tym
roku przekazać 1% podatku na strażaków-ochotników:
wystarczy wpisać nr. KRS: 0000116212, a w części „Informacje uzupełniające”„Cel 1%” wpisać naszą nazwę wraz z adresem:
OSP Szarów, Szarów 346b, 32-014 Brzezie, woj. Małopolskie
Z najlepszymi życzeniami – Szczęśliwego i bezpiecznego Nowego Roku 2018 !
Zarząd i Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie

INFORMACJE
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś
w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej
miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł
głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł
oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie
masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł
głosować w wyborach.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
W PROGRAMIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
W programie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest ponad 150 000 seniorów, a ofertę specjalną
przygotowało dla nich już ponad 1100 firm z całej Polski.
Zapraszamy Twoją firmę do współtworzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której
mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach
społecznościowych.

Skradziono psa!
Skradziono psa, rasy buldog francuski z posesji w Targowisku. Reaguje
na imię Chrupcio bądź Igor. Pies jest umaszczenia beżowego, ma oklapnięte oba uszy, z charakterystycznymi „falbankami”. Piesek ma pół roku. Został
skradziony przez młodego mężczyznę około 25 lat, miał na sobie kurtkę
narciarską, psa schował do samochodu Ford Focus w kolorze srebrnym,
combi.
Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu pieska!
Wszelkie informacje można przesyłać na adres email: promocja@klaj.pl

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?
Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz
znajdujący się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają
ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólnopolska Karta
Seniora.

Co zyskują firmy przyjazne seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów,
a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim
w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora”
oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczając informację o oferowanej zniżce na naszej stronie
internetowej www.glosseniora.pl. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć
Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce z nami podejmować.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się na odwrocie – i odeśle
go na adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
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Stowarzyszenie MANKO
Al. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
tel. 12 429 37 28

Koordynator Ogólnopolskiej Karty Seniora
Aleksandra Szlufik
kartaseniora@manko.pl
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Ogólnopolska Karta Seniora
Z końcem ubiegłego roku Gmina Kłaj podpisała Porozumienie
ze Stowarzyszeniem MANKO o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. W związku z powyższym zamówione zostały Ogólnopolskie Karty Seniora, które
na podstawie wypełnionego formularza może otrzymać każda osoba,
która ukończyła 60 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych. "Ogólnopolska Karta Seniora" jest bezpłatną kartą imienną.
Karta uprawnia Seniorów do skorzystania z oferowanych przez firmy
oraz prywatne przedsiębiorstwa, będące Partnerami Programu rabatów, zniżek oraz ofert specjalnych w tym m.in. bezpłatnych wejść innych
promocji (lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje
się pod adresem www.glosseniora.pl ).

ZGŁOSZENIE PARTNERA DO PROGRAMU

NAZWA FIRMY
ULICA
KOD POCZTOWY

Na grudniowym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju wydano ponad 50 kart osobom spełniającym kryteria programu. Obecnie karty
wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach specjalnego dyżuru pełnionego na rzecz Seniorów naszej Gminy tj.
w każdy wtorek od 15.00 do 17.00. Osoba do kontaktu : Kamila Bączkowska 12-284-15-66.

MIASTO

WOJEWÓDZTWO
NIP

WWW.

E-MAIL

TELEFON

Kolejne działania nad którymi obecnie pracujemy to pozyskanie firm
i przedsiębiorstw działających na terenie Naszej Gminy, które zechcą
uczestniczyć jako Partnerzy Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Poniżej publikujemy zaproszenie do współpracy w Programie, zachęcając
jednocześnie do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Pragniemy nadmienić, że zainteresowani przedsiębiorcy znacznie przyczynią się do wsparcia aktywizacji osób starszych z terenów Naszej Gminy.
Uczestnictwo w Programie wiązać się będzie z promocją firm, wpisem
partnerów na listę honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, otrzymaniem Certyfikatu Programu oraz naklejek Programu do oznaczenia lokalu.

DANE PRZEDSTAWICIELA
(IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL., E-MAIL)

OFEROWANA ZNIŻKA

Kamila Bączkowska

PAKIET PODSTAWOWY
Formularz
zgłoszeniowy stanowi
podstawę do zapłaty*
Skontaktuj się z nami :
Stowarzyszenie MANKO
Al. Słowackiego 46/30
30-018 KRAKÓW
tel: 12 429 37 28





Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
Certyfikat Programu
Naklejki Programu do oznaczenia lokalu

50 zł** opłata
jednorazowa
(opłata nie dotyczy
firm z miast
partnerskich)

PAKIET EXTRA






Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
Certyfikat oraz naklejka programu
Umieszczenie danych firmy w dziale OKS w magazynie Głos Seniora
Umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do programu na stronie
www.glosseniora.pl i na profilu OKS na Facebooku
Poinformowanie wszystkich nowych posiadaczy OKS o zniżkach
proponowanych przez firmę (1 500 osób miesięcznie)

560 zł netto**
pakiet roczny

Każdy dodatkowy oddział firmy + 100 zł (cena dopisania wszystkich punktów na listę,
wydruku certyfikatów, przyznania dodatkowych naklejek oraz wysyłki materiałów do
poszczególnych punktów)

Data, pieczęć i podpis
osoby upoważnionej:

OPCJA PREMIUM
Umieszczenie loga własnej firmy na rewersie karty. 1,70 zł +VAT /sztuka (minimalna ilość
wyprodukowanych kart – 500 sztuk)

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Stowarzyszenia MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
*Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej.
Warunkiem udziału w programie „Ogólnopolska Karta Seniora” jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od podpisania zgłoszenia
przelewem na rachunek bankowy o numerze : 90 2490 0005 0000 4500 4032 9612, Alior Bank, Grupa SAPR ul. Zielińska 2/11,
31-227Kraków.
**Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT.

6

Oznacza to, że osoba wskazana w dyspozycji, ma pół roku od daty zgonu dysponenta na dokonanie zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym
na druku SD-Z2, wówczas najbliższa rodzina zmarłego w ogóle nie zapłaci podatku od spadków i darowizn.
Jeżeli jednak podatnik nie zgłosi nabycia we wskazanym terminie 6 miesięcy, wówczas podlega ono opodatkowaniu na zasadach określonych
dla I grupy podatkowej (zeznania dokonuje się na formularzu SD-3), tj.
opodatkowaniu podlegać będzie wartość majątku przekraczająca tzw.
kwotę wolną, wynoszącą w tym przypadku 9.637,00 zł.
Należy przy tym pamiętać, że jeżeli podatnik sam nie zgłosi faktu nabycia środków pieniężnych, czy to na formularzu SD-Z2, czy na SD-3, Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu informacji o wypłacie ww. środków,
sam ustali zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w drodze
decyzji. Bank bowiem poinformuje urząd skarbowy o dokonanej wypłacie
na rzecz konkretnej osoby.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.
z 2016 r., poz. 205, ze zm.)
Sporządziła:
Anna Świątek
Starszy ekspert skarbowy
Urząd Skarbowy w Wieliczce

Podziękowanie
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady
w naszych sercach".
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek:
przyjaciołom, współpracownikom, kolegom, serdeczne „Bóg Zapłać”
za okazaną pomoc, wsparcie i słowa otuchy oraz za uczestnictwo we
mszy św. i ceremonii pogrzebowej
ŚP. MIROSŁAWA WŁODARZA

Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Wieliczce
Informuje

składa Żona, Córka, Synowie z rodzinami.

Kto ma prawo do pieniędzy na koncie zmarłego?

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Nabycie majątku po zmarłym przynosi ze sobą nie tylko potencjalne
korzyści, ale powoduje także powstanie obowiązku podatkowego,
a co za tym idzie - konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.
Nie każdy jednak o tym pamięta, szczególnie jeżeli chodzi o mniej znane
formy nabycia, np. nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest dyspozycja wkładem
na wypadek śmierci. To po prostu wskazanie osoby lub osób, które
w przypadku śmierci właściciela rachunku, otrzymają pieniądze zgromadzone na jego koncie. Dyspozycja taka może być wydana jedynie
na rzecz małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków,
pradziadków oraz rodzeństwa. Kwota takiej wypłaty nie może jednak być
wyższa niż 20-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie (ogłaszane
przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku) - obecnie kwota ta wynosi około 89 tys. zł.

Kondolencje

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie oraz Bliskim zmarłego
ŚP. Mirosława Włodarza
składają
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj
Radni Gminy,
Sołtysi
oraz
Pracownicy Urzędu

Na podstawie takiej dyspozycji - po śmierci jej wystawcy - wskazana osoba otrzyma pieniądze z pominięciem całej procedury spadkowej,
czyli niezależnie od stwierdzenia nabycia spadku w drodze postanowienia sądowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia.
Dlaczego? Bo środki rozdysponowane w ten sposób nie wchodzą w skład
masy spadkowej po zmarłym.
Łatwo więc w takiej sytuacji, zapomnieć, że taka forma uzyskania majątku również wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie spadków i darowizn.
Data od której liczy się termin na złożenie zeznania podatkowego, w przypadku ww. dyspozycji powstaje z chwilą śmierci posiadacza rachunku.
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XIII Jasełka Gminne – „Wznieś serce
nad zło…”.

dami, pastorałkami oraz piosenkami. Mogliśmy posłuchać „Lulajże Jezuniu”
w wykonaniu Emilki Kołtun, której na skrzypcach wtórowała Martynka Kutek, a także zobaczyć popis taneczny w wykonaniu uczniów klasy III, którzy
zaprezentowali się w ludowym tańcu „Krakowiaku”.

Choć XIII Jasełka Gminne „Wznieś serce nad zło” są już za nami i w naszych
głowach kiełkuje pomysł na kolejny rok, nasze myśli wciąż krążą wokół
minionego widowiska w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Kłaju. Tegoroczny spektakl składał się z sześciu aktów. Każdy z nich
ukazywał, że od początku stworzenia świata toczy się nieustanna walka dobra ze złem.

Podczas jasełek mogliśmy poczuć magię świąt wsłuchując się w chwytające za serce kolędy jak „Maleńka miłość”, „Nie było miejsca dla Ciebie”
czy skłaniające do refleksji wykonania jak utwór „ Puste miejsce”. Nie
zabrakło również czegoś „z przytupem” i tutaj pojawiło się „Hejże ino, dyna,
dyna”. W niejednym oku zakręciła się łezka wzruszenia, oglądając i słuchając swoje pociechy.
Zimowa sceneria, przepełniona magicznymi lampionami wprawiała w ciepły, świąteczny nastrój, a piękne, barwne stroje małych aktorów cieszyły
oko każdego widza. Jasełka zakończyło uroczyste odśpiewanie kolędy
Bóg się rodzi, które jako dopełnienie całości wprowadziło nas w radosną
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia .
Anna Fortuna, Stanisława Rajca

Scena została podzielona na dwie części: piekło i niebo, a wśród aktorów nie brakowało diabelskich i anielskich charakterów. Nowym i niezwykle ciepło przyjętym elementem minionych jasełek były kukiełki, które
występowały zarówno w roli narratorów, jak również ukazywały w osobnej
odsłonie wędrówkę czwartego króla do Betlejem.

Koncert kolęd
wykonaniu Przedszkolaków z Dąbrowy

Spektakl zakończył się współczesną sceną muzyczną, w której dominował
obraz, dźwięk i ruch małych aktorów.

„Kolęda głosi wszystkim krajom:
Niech będzie Bogu chwała!
I pokój ludziom, który daje
Dzieciątka rączka mała.”
Tradycyjnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, Przedszkolaki z Dąbrowy
wystąpiły w Kościele Parafialnym w Szarowie na uroczystym Koncercie
Kolęd.

Jasełka ukazały potęgę miłości, która jest w stanie przezwyciężyć największe zło i odmienić każde serce.
Piękny śpiew pastorałek przez solistki i dzieci, historie opowiedziane
przez aktorów uświadomiły wszystkim, że Święta Bożego Narodzenia są
już blisko. Uczniowie swym występem podbili serca licznie zgromadzonej
publiczności, a niejednej osobie zakręciła się łezka w oku.

Dzieci z naszego Przedszkola bardzo lubią okres Bożonarodzeniowy,
w którym śpiewa się kolędy i dlatego z niecierpliwością oczekują też
na noworoczny występ w Kościele. W tym roku Przedszkolaki zaprezentowały zarówno tradycyjne, znane wszystkim kolędy, jak również te mniej
popularne. W ich repertuarze znalazły się także przepiękne pastorałki.
Przedszkolaki wykonywały kolędy wspólnie, ale występowali również
zdolni soliści. Na twarzach małych wykonawców cały czas gościł uśmiech,
co niewątpliwie świadczy o tym, że kolędowanie sprawiało im ogromną
radość i satysfakcję. Mamy nadzieję, że już co roku będziemy razem zbierać
się przy żłóbku Pana, aby śpiewem uczcić Jego Narodzenie.

Serdecznie dziękujemy naszym wychowankom za piękny występ,
ich rodzicom oraz wielu „złotym rączkom” za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Anna Margielewska
Justyna Wolska

„Bóg się rodzi…”

Joanna Pieprzyca

17 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbyły
się Jasełka z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grodkowicach.
Spektakl rozpoczął się wzruszającym utworem „Ave Maria”, podczas którego na scenie pojawili się Józef z Maryją. Do betlejemskiego żłóbka przyszły
rozśpiewane i roztańczone gwiazdeczki z piosenką „Mrugaj, mrugaj
gwiazdko ma”, a także pastuszkowie z góralkami, kolędnicy, trzej królowie,
krakowiacy oraz dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych i klas I-III, aby
oddać pokłon narodzonemu Jezuskowi.
Widowisko było przepełnione pięknymi, znanymi oraz mniej znanymi kolę-
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Mędrcy świata, monarchowie, gdzie
śpiesznie dążycie?
Gdzie podążają? Do Targowiska, gdzie tradycją stało się organizowanie
obchodów święta Objawienia Pańskiego. 6 stycznia o godz. 14.30 w Kaplicy w Targowisku rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez proboszcza parafii w Łężkowiach Księdza Krzysztofa Cwenara, po której
radosny orszak podążył za Trzema Królami do Domu Kultury.

KULTURA
Po części oficjalnej śpiewano kolędy. Ta piękna tradycja świątecznego Opłatka stała się okazją do spotkań w miłej atmosferze oraz wspólnej
rozmowy. Życzenia do mieszkańców Targowiska popłynęły od Wójta,
pana Zbigniewa Strączka, Radnych a także nauczycieli SP w Targowisku.
SP Targowisko

Tradycyjne spotkanie opłatkowe
w Szarowie - styczeń 2018
„Jesteśmy chwilę na tej ziemi
Jesteśmy moment przy tym stole
Wierzmy, kochajmy, wybaczajmy
Budujmy niebo tu na dole….
Bądźmy dla siebie dobrzy jak chleb
Nasz codzienny chleb……”
Tymi słowami sołtys Szarowa rozpoczęła spotkanie opłatkowe, które
stało się tradycją przeżywania wyjątkowego nastroju świąt Bożego Narodzenia. Podczas radosnej, życzliwej i rodzinnej atmosfery serdeczne
życzenia noworoczne złożył wójt Gminy Kłaj Pan Zbigniew Strączek,
ks. proboszcz Kanonik Adam Kozłowski, radni gminni i powiatowi oraz przedstawiciele OSP Szarowa i Dąbrowy.
Następnie gromadnie dzielono się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy opłatkowym stole toczyły się rozmowy o minionym czasie
i nadziejach na nadchodzący rok.

W WDK spotkanie rozpoczęło się od powitania przez organizatorów:
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko, które reprezentowała pani Anna Wójtowicz oraz Rady Sołeckiej, w imieniu której głos zabrał Sołtys
Mieczysław Piwowar. On także powitał Trzech Króli, którzy zaprezentowali kolędy i przyśpiewki opracowane na podstawie książki Jana Świętka „Lud
nadrabski”. Następnie uczniowie klasy IV SP Targowisko przedstawili Jasełka. Wzbogaciły je utwory chóru szkolnego i solistów grających na różnych
instrumentach. Występ został przygotowany przez panie: Barbarę Rybak
i Urszulę Charycką - Nazaruk.

Nie obyło się bez modlitwy i wspomnienia z krwi i kości strażaka, wspaniałego społecznika, skromnego Człowieka i wielkiego przyjaciela śp.
Mirosława Włodarza.
Piękny nastrój umilił nam występ artystyczny dzieci i młodzieży z „Jaskółki”
wykonujący jasełka pt. Odwiedziny, a z Wesołą Kolędą przybyły także dzieci z czwartych klas Szkoły Podstawowej w Szarowie.
Z licznej grupy nominowanych do Anioła Roku 2017 wybrano zasłużonego działacza Szarowa i Gminy Pana Sylwestra Skoczka. Zakończeniem
spotkania było wspólne kolędowanie i karnawałowe biesiadowanie.
Szanownym, licznie przybyłym gościom i mieszkańcom Szarowa oraz młodym artystom bardzo serdecznie dziękuje.
Alicja Wójtowicz – Sołtys Szarowa i Rada Sołecka.

Spotkanie Noworoczne
Mieszkańców Kłaja
Już po raz jedenasty Rada Sołecka w Kłaju zorganizowała Spotkanie Noworoczne dla mieszkańców Kłaja. Naczelnym celem tego wydarzenia jest
zapewnienie rodzinnej atmosfery przy noworocznym stole i możliwość
złożenia sobie wzajemnych, pełnych ciepła, szczerych życzeń.
Organizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki hojnym Sponsorom,
którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel. W trakcie spotkania, w części artystycznej jako pierwszy wystąpił chór „Gaudium”. Następnie na scenie pojawiła się roztańczona młodzież z zespołu tanecznego Dance&Fun
prowadzonego przez Panią Ewę Lipińską - Glicę. Wzruszający koncert dał
również młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny z Szarowa prowadzony przez Panią Marzenę Czyż – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szarowie
i Pana Bogdana Czyża – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pod koniec spotkania zaprezentowały się wyjątkowo utalentowane wokalistki z Kłaja. Emilia Kołodziej oraz Oliwia Mikulec swoim głosami wzruszały
widzów do łez. Wszystkim artystom należą się gorące słowa podziękowania, bowiem wystąpili dobroczynnie, okazując serce i umilając obecnym
to szczególne spotkanie. Szkoda tylko, że wiele osób spośród zaproszonych
nie mogło dotrzeć na to wydarzenie. Liczymy, że zmieni się to w przyszłym
roku.
Najwięcej radości organizatorom sprawiły zadowolone miny i pochwalne
komentarze, których nie brakowało. W końcu to był główny cel imprezy,
aby chociaż raz w roku grono mieszkańców Kłaja, w rodzinnej atmosferze
poczuli się szczególnie, potrzebni, z przeświadczeniem, że ktoś o nich
pamięta i pragnie sprawiać im radość.
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Jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorom, artystom, ich opiekunom oraz wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację
tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy sponsorom, bo bez nich trudno było by zorganizować takie
spotkani:
• Danuta Bryniak
• Aneta i Grzegorz Chudzicki
• Maria Chudzicka
• Jan Gaj
• Jolanta Horąży – Rał
• Maria Klimczak
• Włodzimierz Migdał
• Anna i Celina Niedziocha
• Kazimiera Olchawska
• Renata i Sebastian Pilch
• Agnieszka Szczygieł
• ZAYE STUDIO
• Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach
– dyrektor Stanisław Placek

Anna Konieczna
Lista Sponsorów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Małopolski i Bank Spółdzielczy w Wieliczce odział w Kłaju,
Nadleśnictwo Niepołomice,
Firma Fiberway,
Delikatesy Centrum,
p. Jerzy Siemdaj,
p. Marek Palej,
p. Radosław Rybka,
p. Emilia Krakowska,
p. Maciej Ślęczek,
p. Iwona Wach,
p. Marek Solarz.

Spotkanie Noworoczne
w Grodkowicach

Serdeczne dziękujemy.

aby radość ze Świąt Bożego Narodzenia pozwoliła każdemu ufniej spojrzeć
w przyszłość oraz dodawała sił w zmaganiach z codzienną rzeczywistością.”
– takimi, ciepłymi słowami licznie zebranych przywitał gospodarz gminy Zbigniew Strączek.
Magiczny klimat świąt dało się poczuć zwłaszcza przy choince, gdzie
dzieci wraz ze swoimi rodzicami nadawały jej prawdziwie świąteczny
wygląd. A gdy już gałązki uginały się od ciężaru licznych, kolorowych
łańcuchów i bombek rozpoczęto głośne odliczanie do najważniejszego momentu – odpalenia światełek, które swoim blaskiem zachęciły
do kolędowania.
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja z worem niezwykle
ciężkim, bo pełnym smakołyków dla dzieciaków. Biorąc pod uwagę, że
wieczór był bardzo mroźny, organizatorzy zapewnili aby każdy mógł się
poczęstować gorącym bigosem przygotowanym przez Pana Jacka Gądka firma „Gastropol” z Targowiska. Coś na rozgrzewkę serwowały również
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kłaju.
Sponsorem i organizatorem imprezy były Wójt Gminy Kłaj.

21.01.2018 niedzielne popołudnie, za oknami bieluteńko świeży śnieg
przysypał nasze domy, pola i ulice, a w Szkole Podstawowej w Grodkowicach - ciepło miło i świątecznie - można powiedzieć „święto w naszej
małej ojczyźnie”. Sala przystrojona, w niej zaproszeni goście, Dyrektor
Szkoły Podstawowej – p. Iwona Marzec, radny powiatu wielickiego –
p. Zdzisław Prochwicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Kłaj – p. Krystyna Gierat i nasi mieszkańcy uśmiechnięci, radośni przy
jednym stole.

Wspólny czas spędzony przy choince
W blasku zimnych ogni, melodii popularnych kolęd i zapachu bigosu oraz grzanego wina… Tak odbyło się coroczne, wspólne ubieranie
choinki.
Właśnie tego uśmiechu, zdrowia i wszelkiej pomyślności p. Sołtys życzyła na wstępie wszystkim, tym obecnym i nieobecnym. Pani Krystyna Gierat
złożyła wszystkim życzenia w imieniu Pana Wójta. Po ciepłych słowach
dla mieszkańców wsłuchiwaliśmy się w słowa i melodię kolęd znanych
i nieznanych w wykonaniu Chóru Gaudium.
Było miło, sympatycznie i rodzinnie, kto był to wie, a kto nie, niech żałuje.
W imieniu Rady Sołeckiej i swoim, serdecznie dziękuje wszystkim za poświęcony swój czas i spędzenie go razem z nami.
Kazimiera Olchawska

Podziękowania
Dla Pani dyrektor Iwony Marzec za udostępnienie nam szkoły,
Państwu: Genowefie Kowal, Annie i Celinie Niedziocha, Włodzimierzowi Migdał, Sebastianowi Pilch, oraz młodzieży Justynie Pilch,
Ani i Kamilowi Chudzickim, Dawidowi Czesak, Mateuszowi Tokarz i Radosławowi Mętel za pomoc w przygotowaniu sali.
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Przy świątecznym drzewku, mieszkańcy gminy spotkali się niedzielnym
popołudniem 17 grudnia. Imprezę rozpoczęto tradycyjnie od życzeń bożonarodzeniowych. „Niech w ten szczególny czas Nowo Narodzone Dziecię
obudzi w Nas dobroć i życzliwość do drugiego człowieka. Serdecznie życzę,
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Dzień Babci i Dziadka w WDK
w Szarowie
Wczesnym popołudniem, 26 stycznia, w WDK w Szarowie miała miejsce
jedna z najmilszych, najsympatyczniejszych i najbardziej wdzięcznych uroczystości - „Dzień Babci i Dziadka”. Na zaproszenie dzieciaków z przedszkola w Szarowie przybyły babcie i dziadkowie, a na scenę
wkroczyły dzieciaki.
Dzieci swoją energią i zapałem ujęły wszystkie serca gości. Cała uroczystość została okraszona znanymi kolędami i pastorałkami za co dostały
się przedszkolakom gromkie brawa. A po nich wnuczęta poszły do swoich babć i dziadków wręczyć przygotowane drobne upominki. Całość
uroczystości zakończono słodkim poczęstunkiem .Całość imprezy pomogli przygotować rodzice z Rady Rodziców przy przedszkolu w Szarowie
za co dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola są im niezwykle wdzięczni.

KULTURA
Dzień Babci i Dziadka w Jaskółce
Mimo, że styczeń jest miesiącem zimowym, są takie dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych babć
i dziadków. Jak co roku w świetlicy Jaskółka przy Domu Kultury w Szarowie, 25 stycznia odbyła się impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci przedstawiły program artystyczny, a następnie obdarowały swoich
ukochanych dziadków i babcie upominkami przygotowanymi własnoręcznie. Potem zaprosiły swoich gości do konkursów i wspólnej zabawy przy
muzyce. Śmiechu, radości i emocji było co nie miarę. Babcie wraz z wnukami prezentowały swój spryt oraz umiejętności z zakresu robótek ręcznych,
a dziadkowie umiejętności taneczne. Dzieci poprzez piosenki wyraziły
swoje uczucia i podziękowały za trud włożony w ich wychowanie oraz spędzany z nimi czas. Przygotowały również poczęstunek w postaci ciasta,
kawy, herbaty i owoców. Spotkanie jak zawsze upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, w licznym gronie zaproszonych i aktywnych dziadków.
DZIĘKUJEMY WAM Dziadkowie za to, że zawsze z nami jesteście.

kach, bo bardzo im jesteście potrzebni. Życzymy Wam
Radości z życia i ogromu Miłości. Dziękujemy za Waszą obecność w piątek. To dla Was te życzenia, wiersze, tańce, piosenki,
a także uśmiechy i niecierpliwe wyczekiwanie na występ
dla Was.
Dziękujemy bardzo, za stworzenie, jakże miłej atmosfery,
podczas naszego przedstawienia. Wielką radość sprawia nam
występowanie przed tak znamienitymi Gośćmi. Dobrze, że
jesteście Babciu i Dziadziu.
Reneta Kalisz

kowe zdjęcia drukowane z aparatu użyczonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. Nieocenione panie z rady
sołeckiej zadbały by na stołach było pięknie i smacznie. Organizatorzy sołtys Monika Gaj z radą sołecką i radnym Gruszek
są wdzięczni za obecność mieszkańców oraz zaproszonych
gości: wójta Gminy Kłaj Zbigniewa Strączka oraz radnego Powiatu Wielickiego Romana Wcisło. Te spotkania stały się już
tradycją i mamy nadzieję, że w przyszłości będą gromadziły
jeszcze więcej osób.
Radny Gruszek Marcin Kowalczyk
Zdjęcia Ryszard Gąsłowski

Nauczyciele przedszkola
Bożena Bąk

Dzień Babci i Dziadzia w Przedszkolu
w Dąbrowie
Ktoś powiedział, że "Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył Babcię i Dziadzia". Jak dobrze, że to zrobił.

Spotkanie noworoczne
i święto Dziadków w Gruszkach
Sobota dwudziestego stycznia w Gruszkach była świętem Babci i Dziadka. Dom kultury wypełniły babcie i dziadkowie by mogli posłuchać życzeń od swoich wnuków.

Z okazji Waszego Święta, składamy Wam Kochani, najserdeczniejsze życzenia, abyście byli blisko, przy swoich Wnu-
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Starsze i młodsze dzieci z Gruszek długo wcześniej ćwiczyły
piękne wiersze pod okiem pani sołtys Moniki Gaj. Dzień
dziadków był połączony ze spotkaniem noworocznym,
dlatego też było dużo kolęd śpiewanych przez dzieci. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Uku Band” w którego skład
wchodzą dzieci z Gruszek i Brzezia, a prowadzony jest
przez panią Małgorzatę Miśkiewicz. Dodatkową atrakcją były
laurki wykonane przez dzieci, na których znalazły się pamiąt-
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KULTURA

KULTURA

W czas życzeń i postanowień
Punktualnie o północy niebo rozjaśniło się od wielobarwnych fajerwerków, a dźwięk otwieranych szampanów dał sygnał, że nadszedł Nowy
Rok. Wspólne spotkanie Mieszkańców Gminy Kłaj w noc sylwestrową
na stałe wpisał się już w kalendarz imprez kulturalnych i jest jednym
z najbardziej zachwycających oko zdarzeń.

Pragniemy tu wymienić i podziękować serdecznie wszystkim sponsorom:
• Stanisławie Nowak - Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Kłaju
• Bankowi Spółdzielczemu w Wieliczce o/Kłaj
• Danucie Tacik, Markowi Nowak, Zofii Nowak, Danieli Korzuch
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wieczoru.
Po przerwie semestralnej spotykamy się na wykładzie 5 marca 2018 r.
o godzinie 17:30.
Temat: „Bo najważniejszy jest człowiek. Historia i działania obecne Polskiej
Akcji Humanitarnej”
Wydarzenia kulturalne, które tak bardzo lubimy planujemy w terminie
25 luty 2018 r. Będzie to wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Dzień kobiet mamy zamiar uczcić wraz z 10 tenorami w Centrum Kongresowym dnia 14 marca 2018 r.
To jeszcze nie koniec atrakcji zaplanowanych na ten rok. Wyruszymy w drogę by poznawać piękne rejony naszego kraju i nie tylko. Wybierzemy się
na następujące wycieczki:

Wydarzenie cieszy się dużą popularnością co widać po, z roku na rok, rosnącej frekwencji. Mieszkańcy zbierają się na parkanu przy budynku Urzędu Gminy w Kłaju nie tylko aby pożegnać odchodzący Stary Rok, przywitać
Nowy, ale aby złożyć sobie wzajemne, pełne serdeczności życzenia. Chwilę
przed pokazem życzenia zdrowia, radości, pomyślności i spełnienia marzeń złoży organizator i pomysłodawca wydarzenia – Wójt Gminy Kłaj,
Zbigniew Strączek. Aby życzenia mogły się ziścić wzniesiony został toast
szampanem.
Oliwia Bieda

Tanecznym krokiem
UTW z Kłaja w Nowy Rok wkroczył na spotkaniu karnawałowym
13.01.2018r. Wieczór rozpoczął Wójt Gminy Zbigniew Strączek. Powitał
gościa specjalnego Elżbietę Achinger i wszystkich studentów.

• Sandomierz - 28 kwietnia 2018 r.
• Zalipie – 12 maja 2018 r.
• Krościenko - Niedzica - 23 czerwca 2018 r.
• Rabka Zdrój - 25 sierpnia 2018 r.
• Chęciny - 15 września 2018 r.
• Toruń pragniemy odwiedzić w lipcu 2018 r.
• Zdrowie podreperujemy w Gorącym Potoku w Szaflarach
(maj-czerwiec)
• 100-lecie Niepodległości uczcimy podążając śladami J. Piłsudskiego w Wilnie
Kolejny rok działalności naszego Uniwersytetu zapowiada się jeszcze
intensywniej niż zwykle, a mnogość atrakcji pozwoli przeżyć najbliższe
miesiące aktywnie i szczęśliwie. W chwilach wolnych od zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń postaramy się znaleźć czas na taniec.
Dorota Kosmowska

Czwarte spotkanie
Koła Pasjonatów Historii Regionalnej
Za nami czwarte spotkanie Koła Pasjonatów Historii Regionalnej.
Tematem spotkania były stare mapy ukazujące nasze tereny w końcu XVIII i w XIX wieku.

znaczenie militarne. Czytaliśmy również opisy krajoznawcze oraz uzupełniające komentarze zapisane przez austriackich mierniczych ponad
dwieście lat temu dotyczące poszczególnych miejscowości z naszej gminy
a zawierające informacje na temat budynków, stanu dróg, sieci wodnej,
lasów, odległości od najbliższych miejscowości. Rozmowy jak zwykle
toczyły się też na inne ciekawe tematy dotyczące naszej historii. Na koniec
udało nam się umówić na spotkanie terenowe, w ramach którego obejrzymy zapomniane a bardzo interesujące obiekty w Puszczy Niepołomickiej.

Podsumowanie turnieju szachowego
W sobotę 10 lutego w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbył się
turniej szachowy, podzielony na dwie grupy wiekowe: Grupa A. rocznik
2010 i starsze oraz Grupa B. roczniki 2011 i 2012.

Kamila Polak

Podziel się z nami wspomnieniami
Za nami już kilka spotkań Koła Pasjonatów Historii Regionalnej. Wśród
poruszanych tematów znalazły się: epidemie na naszym terenie i ich
żniwo, najstarsze kapliczki, wybrane zagadnienia z okresu II wojny światowej, wojenne cmentarze (1914-1918).
Naszym sukcesem było doprowadzenie do zbadania kopca w Brzeziu.
Na cykliczne, piątkowe spotkania (co dwa miesiące) zapraszamy wszystkich, których interesują dawne dzieje naszego regionu. Powitamy także
chcących pokazać innym gromadzone latami pamiątki, a także tych, którzy
chcą podzielić się wiedzą dotyczącą wydarzeń, miejsc, osób związanych
z przeszłością.
Nie wszystkich jednak historia musi interesować, dlatego ...
… osoby, które nie mogą lub nie chcą, uczestniczyć w spotkaniach,
a posiadają cenne informacje (np. wspomnienia rodzinne), prosimy
o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Kłaju (tel.: 12 284-14-43).

„Chciałbym cię zabrać tam …”
Podczas wieczorku poetycko –muzycznego z okazji odnowienia pomieszczeń Filii bibliotecznej w Brzeziu dziewiątego lutego b.r. swoją
twórczość zaprezentował Kazimierz Musiał – bocheński poeta, muzyk,
autor tekstów kabaretowych.
Artyście akompaniowali pani Małgorzata Brydniak na flecie i Radosław Brydniak na syntezatorze. Przy słodkim poczęstunku i aromatycznej herbacie
wysłuchaliśmy zarówno nastrojowych wierszy jak i wesołych krotochwil,
które bawiły zgromadzoną publiczność. Strofy wierszy od czasu do czasu przerywały melodie znanych piosenek. Goście mogli obejrzeć także odnowione pomieszczenia biblioteczne, w których wymieniono okna, drzwi,
podłogi, wymalowano ściany, a całość wyposażono w nowe meble.

W turnieju wzięło udział 21 zawodników.
Po wielu zaciętych i niejednokrotnie bardzo wyrównanych meczach,
w Grupie A, pierwsze miejsce zdobył Szymon Pilch. Drugie miejsce należało do Jakuba Sądla, a trzecie miejsce zajął Wiktor Jankowicz.
W grupie młodszej pierwsze miejsce zajął Fabian Szewczyk, drugie miejsce
Szymon Gądor, a trzecie miejsce Lena Kasina.
Sędzia główny, Pan Kamil Baryczka, dołożył wszelkich starań, aby turniej
odbył się na jak najwyższym poziomie oraz w sposób profesjonalny.
Specjalny program komputerowy dobierał pary systemem szwajcarskim.
Zadbał również o podliczanie końcowych punktów. Każda rozgrywka z założenia miała trwać po 15 minut dla każdego zawodnika, o co dbały
profesjonalne zegary szachowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, najważniejsze są Wasze
chęci oraz dobra zabawa. Życzymy Wam dalszych sukcesów w rozgrywkach.
Dziękujemy także rodzicom, za pomoc w przygotowaniu turnieju i zaangażowanie.
Zbyszek Gądor

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i miłą atmosferę.
Kamila Polak

Po toaście wystąpiła grupa kolędników z Szarowa i Dąbrowy rozbawiając
publiczność do łez. Podczas zabawy jeden z kolędników w przebraniu diabła próbował porwać do tańca naszą Panią Prezes na co mamy dowody.
Broniliśmy jej jednak dzielnie. Wspólne kolędowanie jak zawsze rozgrzało nasze serca.
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Przeglądaliśmy tzw. Mapy Miega, których nazwa pochodzi od nazwiska kierującego większością prac oficera austriackiego Sztabu, Friedricha von Miega. Mapy przez kolejne sto lat pozostawały tajne ze względu na swoje
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OŚWIATA
Konkurs plastyczny „Żyj z przyrodą
w zgodzie”
W dniu 05.12.2017 r. w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Żyj z przyrodą w zgodzie", adresowanego do dzieci i ich rodziców. Na konkurs wpłynęło wiele prac.

OŚWIATA
Każdy tydzień obfitował w inne atrakcje, z których z chęcią korzystaliśmy. Oglądaliśmy filmy w świetlicy, jeździliśmy do kina oraz na liczne
wycieczki rowerowe. Aby spalić zbędne kilogramy kontynuowaliśmy
pływanie na niepołomickim basenie i bawiliśmy się w gry terenowe, trenując nie tylko nasze ciało, ale i umysł. Chodziliśmy na wycieczki piesze
odwiedzając ciekawych ludzi i ciekawe miejsca.

W kategorii prac przestrzennych:
I miejsce - Karol Dobrowolski
II miejsce Władysław Migdał Gabriela Zachajusz III miejsce Jakub Golarz
Wyróżnienie: Natalia Rosół, Szymon Gryźniak, Arkadiusz Słabosz

Twórczo relaksowaliśmy się również po nauce. W tym roku, oprócz różnego rodzaju zajęć i zabaw w siedzibie placówki, raz na tydzień, mieliśmy
okazję poznawać ciekawe miejsca poza naszą miejscowością.

Cała działalność Placówki odbyła się przy wsparciu Starosty Powiatu Wielickiego, Wójta Gminy Kłaj, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wielu innych anonimowych osób.

Wypoczynek rozpoczęliśmy od wizyty w parku linowym w Trąbkach,
Następnie udaliśmy się do wioski indiańskiej. Tam zostaliśmy oprowadzeni po wiosce przez panią przewodnik ubraną w sukienkę indiańską.
Zapoznaliśmy się z elementami kultury indiańskiej (wnętrze tipi, szałas
potu, wystawa rękodzieła, scenki przedstawiające fragmenty z życia Indian,
ciekawe opowieści). Uczestniczyliśmy w indiańskich grach i zabawach.
Na sam koniec nauczyliśmy się wykonywać indiańskie amulety, które
każdy mógł zabrać do domu.

Jaskółkowicze i wychowawcy.

W kategorii prac płaskich:

Tak naprawdę w każdym tygodniu przez cały rok dużo się działo. Każdy
Jaskółkowicz mógł czuć się usatysfakcjonowany, gdyż mógł znaleźć coś
atrakcyjnego dla siebie. Były liczne wycieczki, pikniki, dyskoteki, mikołajki.

I miejsce Julia Trzos Milena Świderska
II miejsce Michał Rojek
III miejsce Mateusz Cieśla Alicja Świderska

Organizowaliśmy również dużo zabaw na świeżym powietrzu. Jesteśmy
łasuchami, więc nie zabrakło dni kulinarnych, gdzie przygotowywaliśmy
zdrowe i pożywne posiłki.

W konkursie wzięli udział także Gabriela Gądor, Nikodem Szpyt, Rafał
Konieczny, Jakub Trzos. Gorąco dziękujemy za udział i duże zaangażowanie w wykonanie prac zarówno przestrzennych jak i w płaskim formacie.
Wszystkie prace były przepiękne. Dzieciom wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Anna Chwastek

Szkolna „strefa ciszy”
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
w Grodkowicach
Od połowy grudnia w naszej szkole rozpoczęła swoje funkcjonowanie
„szkolna strefa ciszy”, która obowiązuje podczas wszystkich przerw.
Jest to wyznaczone miejsce, w którym uczniowie mogą spędzać przerwy.
Na miejsce to została przeznaczona jedna z pracowni na górnym korytarzu szkolnym. Uczniowie mogą tutaj grać w szachy, czytać, odpoczywać,
śledzić nowinki w czasopismach dla dzieci i młodzieży, zjeść drugie
śniadanie, oglądać albumy, grać w gry planszowe, rysować, kolorować
obrazki, powtarzać sobie lekcje. Warunkiem przebywania w tej strefie jest
respektowanie ustalonych zasad, między innymi nie wolno rozmawiać
oraz należy zachować bezwzględny spokój i ciszę. Dzieci, które męczy
zgiełk i hałas na korytarzu szkolnym, w czasie przerwy odpoczywają
w tym właśnie miejscu. Uczniowie muszą jednak podporządkować się
obowiązującemu regulaminowi, który wywieszony został w widocznym
miejscu w sali i na korytarzu. Strefa ta funkcjonuje dopiero od miesiąca, cieszy się jednak ogromną popularnością wśród uczniów. We współczesnym
otaczającym nas świecie coraz mniej jest ciszy. Nasza „szkolna strefa ciszy”
zdaje się mówić do uczniów…
„Słuchajcie ciszy... Usłyszycie Mądrość. ...Odnajdziecie Spokój. Właściwy
dystans do spraw, ludzi i przedmiotów. Znajdziecie czas, którego Wam brakowało. Słuchajcie ciszy. I mówcie ciszej. Ciii...Sza!”
Anna Kokoszka

Kolorowe dni dzieci z „Jaskółki”
Dla wielu najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy „sercem” Szarowa stała się prężnie działająca Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka”,
która cały rok 2017 organizowała szereg zajęć tematycznych. Cały rok
w naszej placówce upłynął nam bardzo ciekawie, wesoło i pracowicie.
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Tradycją stały się również coroczne nocowania na naszej świetlicy, gdzie
nie brakuje seansów filmowych, konkursów, tańców.

W lipcu zajmowaliśmy się magią ziół i przypraw. Poznaliśmy rośliny i zioła lecznicze. Projektowaliśmy zielniki w formie książek. Na wycieczkach
pieszych do lasu rozpoznawaliśmy znane nam już zioła. Tworzyliśmy jaskółkowy ogródek ziołowy. Smakowaliśmy różne napary z ziół. Zbieraliśmy
informacje o ziołach stosowanych w domach, a następnie robiliśmy listę
dolegliwości, na które warto znać naturalne leki. Inicjowaliśmy powstawanie ziołowej apteczki. Na zajęciach kulinarnych tworzyliśmy przepisy
na herbatki poprawiające trawienie, polepszające cerę. Przygotowaliśmy
również torebki lawendowe, kule goździkowe, magiczne woreczki z ziołami mającymi zapewnić powodzenie w miłości. Przygotowywaliśmy proste
potrawy z ziół. Zdobywaliśmy drobne nagrody w konkursie wiedzy o ziołach i przyprawach. Aranżowaliśmy projekty własnych ogrodów marzeń.
Wzięliśmy udział w kreatywnych warsztatach ziołowo-mydlarskich, podczas których bawiliśmy się zapachami, kolorami, aż powstało ekologiczne
prawdziwe mydełko oraz wspaniała przyprawa, którą można było użyć
w kuchni.
W sierpniu natomiast wcieliliśmy się w dzielnych rycerzy i w śmiałe
księżniczki. Dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie dworskie. Zostaliśmy
okrzyknięci księżniczkami i rycerzami. Ale nie myślcie sobie, że tak od razu.
Musieliśmy wziąć udział w turnieju rycerskim, na który składały się przeróżne zabawy plebejskie: przeciąganie liny, atak na saracena, rzut podkową,
dwubój rycerski, miecz sportowy. Dziewczynki by stać się księżniczkami opanowały obyczaje średniowieczne: ćwiczyły ukłony, tańce dworskie,
projektowały i przerabiały swoje zwyczajne sukienki na piękne suknie.
Po wykonaniu wszystkich zadań okazywało się jakim jest się rycerzem: czy
rycerzem ognia, wody, pokoju czy chaosu. Turniej rycerski to nie wszystko,
każdy z nas musiał przejść test: Czy jest godny zaufania? Bawiliśmy się
zatem w różne zabawy rycerskie: waleczne smoki, księżniczki i zamki.
Wcieliliśmy się również w pogromców smoków, gdzie bawiliśmy się
w zabawę ruchową „Uwaga smok”, „Smok i owieczki”, „Którędy do zamku”.
Projektowaliśmy z kartonów zamki, w których chcielibyśmy zamieszkać.
Poszukiwaliśmy również ukrytego skarbu. Eksperymentowaliśmy ucząc się
jak powstaje rdza. Jak prawdziwe damy i rycerze udaliśmy się na zamek
w Niepołomicach. Tam zwiedziliśmy muzeum, galerie malarstwa i rzeźby.
Wczuwając się nadal w swoje bajkowe role w kolejnym tygodniu pojechaliśmy wozem drabiniastym, zaprzężonym konno na przejażdżkę po puszczy
oraz do stadniny koni w Niepołomicach. Na sam koniec naszych zabaw w rycerzy i księżniczki zorganizowany został bal. Tańczyliśmy i pękaliśmy na nim
ze śmiechu widząc się w tych strojach rycerskich i księżniczek. W kolejnym
dniu wzięliśmy udział w grach terenowych: „Herb”, „Królestwo”. W ostatnim tygodniu wakacji relaksowaliśmy się przy bajko-terapii, słuchając
bajki „O dzielnym rycerzu”. Uczyliśmy się także dobrych manier. Wzięliśmy
udział w konkursie „Grzeczność – jedna z cech dobrego wychowania”.

Oprócz wielu podróży, wycieczek, zabaw, mamy też czas na naukę, zadumę
i chwilę wytchnienia, gdyż bierzemy udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz artystyczno-teatralnych na miejscu. Jaskółkowicze mogli dzięki tym zajęciom eksponować swoje uczucia poprzez wypowiedzi słowne,
plastyczne i muzyczne, rozwijać własne talenty, uświadamiać sobie stany
emocjonalne tj. strach, smutek, złość, gniew, zdziwienie, wstyd. W miarę
możliwości często uczestniczyliśmy w zajęciach na świeżym powietrzu,
gdzie integrowaliśmy się podczas takich zabaw jak: gra w dwa ognie,
zabawa w szukanego, gra w piłkę nożną. Bardzo chętnie graliśmy w różnego rodzaju gry planszowe, które nie tylko bawiły, ale również uczyły np.
tabliczki mnożenia, nazwy kontynentów, jak również uczyły wytrwałości,
cierpliwości i współpracy w grupie. Jako owoce działalności świetlicy
i zajęć plastycznych oraz teatralnych można wyliczyć: dekoracja sali świetlicowej pracami plastycznymi i wykonywanie gazetki na korytarzu zgodnie ze zbliżającymi się świętami lub uroczystościami. Przygotowaliśmy
dekoracje i ozdoby świąteczne. Graliśmy w przygotowanych przez siebie
przedstawieniach na Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty,
Dni Szarowa, Jasełka. Nie brakowało, też chwil przeznaczonych na dyskusje, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji,
przejmowania odpowiedzialności za inną osobę.
Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich
problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do zaburzeń,
dysfunkcji. Oprócz tego braliśmy udział w różnych zajęciach grupowych,
które uczyły szacunku do ludzi i samego siebie, znajomości tradycji narodowych i rodzinnych, pomagania innym - zwłaszcza osobom
starszym i niepełnosprawnym. Zaznajomiliśmy się z zagrożeniami związanymi z uzależnieniami (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie
od komputera).

Dodatkowe
umiejętności i kompetencje
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Kłaju z eTwinning
Program eTwinning oferuje nauczycielom liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Z tej bogatej oferty skorzystali nasi nauczyciele. Panie Bożena Tynka i Katarzyna Czaja wzięły udział w dwudniowym
Seminarium szkoleniowo-kontaktowym Programowanie z eTwinning
w Zakopanem.
Programowanie, kodowanie, algorytm, myślenie komputacyjne, to hasła,
które coraz częściej pojawiają się w środowisku edukacyjnym. Świat wokół
nas staje się coraz bardziej zinformatyzowany, a życie codzienne wymaga coraz więcej umiejętności w obsłudze coraz bardziej rozbudowanych
funkcji rozmaitych urządzeń. Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres
nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych treści nauczania.
Jak donoszą badania naukowe programowanie, które niekoniecznie
musi wiązać się z tworzeniem programów komputerowych, czy aplikacji,
świetnie rozwija kreatywne myślenie i umiejętności analityczne. Podczas
wykładu, programowanie przedstawiono jako pełny proces rozwiązania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a nie
tylko z punktu widzenia i według definicji obowiązującej w informatyce.
Wykład uświadamiał nauczycielowi, że przybliżenie uczniowi takiego sposobu myślenia - prowadzi do rozwiązania określonej sytuacji problemowej: uczniowie stosując różne podejścia i metody – również w grupie,
sami znajdują metodę rozwiązania problemu – wypracowują określony
algorytm działania. Dopiero w tym momencie znalezione rozwiązanie
można poprzez programowanie przenieść na komputer korzystając w tym
celu z gotowych aplikacji. To kluczowy sposób działania w nauce innych
przedmiotów, a także w aktywności życiowej. Nauka programowania najmłodszych uczniów wyzwala w nich kreatywność, ma wpływ na późniejszy
wzrost ich działań innowacyjnych oraz wspomaga nabycie umiejętności optymalizacji działań.

Możemy śmiało powiedzieć, że Placówka Wsparcia Dziennego „Jaskółka”
to nasz drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła i miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizujemy się intelektualno – moralno – społecznie. Jak powiedział kiedyś jeden z naszych
podopiecznych – bardzo się cieszę, że mogłem spędzić ten rok w „Jaskółce”
wraz z kolegami, poza domem w wielu ciekawych miejscach. Gdy słyszymy
takie ciepłe słowa to nabieramy energii i sił na nowy rok 2018.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw na warsztatach praktycznych. Otrzymali wskazówki,
gdzie szukać wartościowych i darmowych materiałów, które mogą być
pomocne w ich samokształceniu i prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem
programowania bez komputera – pomysły na ciekawą lekcję każdego przedmiotu, w każdych warunkach. Sesje warsztatowe wyposażyły
uczestników w wiedzę dotyczącą dostępnych darmowych aplikacji w zakresie programowania, które mogą wykorzystać w swoich projektach np.
Scratch, The Foos, Kodable. Warsztaty obejmowały także praktyczne
zajęcia na platformie eTwinning i obejmowały: szukanie partnera, rejestrację projektu oraz TwinSpace – narzędzia do współpracy w ramach
projektu. Rezultatem seminarium było opracowanie 17 projektów. Nauczyciele naszej szkoły podjęli się realizacji dwóch projektów edukacyjnych:
Od Wejherowa do Krakowa - tradycji i legend długa droga oraz Matematyczne wędrówki.

Placówka oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc
w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych,
współpraca z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady
wychowawcze. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod
względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. w przestronnych
pomieszczeń, zaadaptowanych do realizacji różnych form oddziaływania na rzecz dzieci i młodzieży. Wychowankowie mogli korzystać z sali rekreacyjnej, sali z aneksem kuchennym, sprzętu AGD i RTV.

W dniach 2-3 grudnia 2017 r. pani Monika Imos uczestniczyła w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab - Building
21st century skills through active learning. Szkolenie to odbyło się w Brukseli,
w siedzibie European Schoolnet. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników z Irlandii, Słowenii, Włoch, Portugalii, Austrii, Francji. Najliczniejszą,
13-osobową grupę stanowili nauczyciele z Polski. Wszystkich łączyła praca w międzynarodowych projektach eTwinning i Erasmus. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z Future Classroom Lab, będącą przestrzenią

19

SAMODZIELNOŚĆ Styczeń - Luty 2018

SAMODZIELNOŚĆ Styczeń - Luty 2018

OŚWIATA
do aktywnego uczenia się. Osoby biorące udział w warsztatach poznały
pracownię XXI wieku, miejsce nowoczesne, które inspiruje nauczycieli,
zmusza ich do przemyślenia na nowo roli pedagogiki i technologii w klasie.
Uczestnicy odkrywali przestrzenie edukacyjne, ich zasoby oraz sposoby
wspierania różnych stylów uczenia się. Nauczyciele pracowali też w grupach, testując najnowsze programy, narzędzia i aplikacje, które mogą być
wykorzystane w codziennej pracy w szkole oraz w trakcie realizacji projektów międzynarodowych. Podczas warsztatów poruszono także kwestię
edukacji w XXI wieku przy efektywnym udziale nowoczesnych technologii.
Bardzo dobrą organizację spotkania, wysoki poziom warsztatów oraz komfortowe warunki szkolenia zapewnił zespół belgijskich trenerów. Udział
w warsztatach umożliwił uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów,
poszerzenie perspektyw oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Monika Imos ambasador Programu eTwinning

BRICKS, BRICKS MY PASSION
– po raz piąty
Konkurs Gminny BRICKS, BRICKS MY PASSION, który odbył się
17.01.2017 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Kłaju zgromadził
po raz kolejny uczniów – fanów języka angielskiego, a zarazem pasjonatów klocków.

OŚWIATA
ŁE ZESTAWY KLOCKÓW. Wydawnictwo Oxford również uświetniło naszą
imprezę, a Rada Rodziców działająca przy naszej szkole ufundowała dzieciom słodkości. Sponsorom dziękujemy raz jeszcze, a uczestnikom
mówimy: DO ZOBACZENIA ZA ROK.
Organizator konkursu
nauczyciel j. ang. - mgr Iwona Nowak

Ćwierć Wieku Grania z Orkiestrą
w sztabie 807 w Kłaju !
Czas szybko płynie. W tym roku mija 25 lat od kiedy mieszkańcy naszej
Gminy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jako sztab nie
braliśmy udziału tylko raz – w jej I edycji.
Przez te wszystkie lata szefami Sztabu byli Michał Łuczkiewicz, Lucyna Śmiałek, Barbara Rybak i obecnie Renata Olszowska.
Na przestrzeni lat ta charytatywna impreza objęła nie tylko nasz kraj,
ale cały świat. Jednak idea jest wciąż ta sama – wspierać potrzebujących
pomocy i opieki medycznej.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe
w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę 121 909
333,39 PLN. Rodzice najmniejszych pacjentów mogą dziś, w razie
potrzeby, liczyć na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk
do resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów. W większości oddziałów neonatologicznych sprzęt od Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia.

1. Wartość merytoryczna i edukacyjna.
2. Poprawność językowa.
3. Bogactwo leksykalne.
4. Płynność wypowiedzi z pamięci.
5. Estetyka i oryginalność.
Jury wyłoniło zwycięzcę konkursu –Bogdana Sztenderskiego – KL. IV
SP Grodkowice. Drugie miejsce jury przyznało Mai Taladze - KL. V SP
Szarów. Trzecie miejsce ex aequo wywalczyli: Patrycja Konieczna - KL.
VI SP Kłaj oraz Emil Kubas – Kl. V SP Kłaj Jury przyznało również trzy
wyróżnienia dla Michała Rejszek – KL. VI SP Kłaj, Wiktorii Matlak - KL. V SP
Szarów i Adama Filipowskiego – KL. IV SP Brzezie.
Uczniowie prezentowali wysoki poziom znajomości języka angielskiego,
wykazali się dużą kreatywnością i naprawdę mają zmysł inżynierski.
Dużą motywacją dla uczniów do dalszej pracy były nagrody ufundowane
przez polskiego producenta klocków FIRMĘ COBI, która objęła honorowy
patronat nad naszym konkursem. FIRMIE COBI DZIĘKUJEMY ZA WSPANIA-
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26 tysięcy 754 złotych i 51 groszy.
Taka kwota została wpłacona na konto Fundacji 15 stycznia 2018
roku Małopolskim Banku Spółdzielczym w Kłaju.
Puszki 6 wolontariuszy z Kłaja pękały w szwach, gdyż zebrane przez nich
kwoty były imponujące, ale podczas tego Finału padł ABSOLUTNY REKORD KWESTARSKI.

Tegoroczny Finał skupił się na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych.

Konkurs językowo-inżynierski był adresowany do uczniów kl. 4-6 SP
i polegał na prezentacji budowli z klocków i jej opisie w języku angielskim.
Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
angielskim, poszerzenie wiedzy z zakresu leksyki technicznej i użycie zaawansowanych struktur gramatycznych, rozbudzanie kreatywności i umiejętności inżynierskich uczniów poprzez budowanie z klocków oraz rozwijanie
pasji poznawczej i zainteresowań uczniów. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecydowała powołana w tym celu przez organizatora Komisja Konkursowa. Przy ocenie były brane pod uwagę następujące kryteria:

46 wolontariuszy – uczniów ze szkoły w Kłaju i Targowisku - kwestowało na terenie gminy Kłaj, Bochni i Krakowa. Pomimo przenikliwego wiatru i mroźnej pogody, udało się zebrać

Orkiestra prowadzi też na co dzień ogólnopolskie programy medyczne, których celem jest wsparcie zdrowotne noworodków – Program
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, Program
Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków oraz Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków.
Ostatnio ta dziedzina medycyny była kompleksowo wspierana przez Fundację WOŚP po 21. Finale (styczeń 2013 roku). Od tego czasu mija już 5 lat,
a to w świecie medycyny długi okres. Na całym świecie nastąpił znaczący
rozwój nowoczesnych technik leczenia i opieki nad noworodkami i wcześniakami, a w Polsce nałożył się na to dodatkowo proces zmian systemowych w organizacji ochrony zdrowia. Spowodowało to gwałtowny wzrost
potrzeb zgłaszanych przez szpitale.
Fundacja WOŚP zdecydowała o tym, by wyrównać szanse leczenia noworodków w podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci.
W efekcie 26. Finału WOŚP planowane są zakupy właśnie dla oddziałów podstawowych. Fundacja zamierza pozyskać dla nich m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty
do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, a także
sprzęt diagnostyczny, jak chociażby specjalistyczne aparaty USG czy
pulsoksymetry.
Właśnie w tym celu w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku, wolontariusze 26.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszli na ulice nie tylko polskich miast, ale także w wielu innych krajach na świecie.

Takiej sumy jeszcze nikomu nie udało się zebrać. W tym roku dokonała tego Marysia Chojnacka, która w swojej puszce zgromadziła kwotę
3227, 03 zł.
Kolejna zawrotna kwota – 2000 zł - została pozyskana przez Małgosię
Snoch.

• rozbudzenie indywidualnych zainteresowań ucznia historią, kulturą
i tradycją własnego regionu oraz kraju;
• uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w najbliższej
okolicy (regionie);
• wzbudzanie szacunku do polskich tradycji oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju;
• zachęcanie do uważnej obserwacji zjawisk społecznych i kulturowych
oraz zdobywania wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski;
• promocja aktywnego wypoczynku i rekreacji;
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Uczniowie podczas realizacji projektu:
• doskonalili umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań;
• uczyli się odpowiedzialności za swoją pracę i umiejętności wywiązywania się z powierzonych zadań;
• wykorzystywali w prace wiedzę;
• prezentowali własne talenty,
• integrowali się poprzez wspólną pracę i zabawę.

Następne puszki obfitujące w banknoty i drobne to :

Rodzice:

Karoliny Regin – 1394 zł
Emilki Kołodziej – 1332, 17 zł
Bartosza Woźnicy – 1259,40
Arka Wilkosza – 1241,54 zł.
Ci najbardziej zaangażowani wolontariusze otrzymali drobne upominki,
a wszyscy wolontariusze dyplomy WOŚP za wytrwałość, energię, radość
i optymizm.

• mieli możliwość angażowania się w proces edukacyjno- wychowawczy
swych dzieci;
• znaleźli płaszczyznę porozumienia z własnymi dziećmi, wspólne
przeżycia, wspólny temat rozmów.

My też serdecznie dziękujemy tym wszystkim ludziom, którzy pomagają
drugim w tej, czy innej fundacji. Każda pomoc i wsparcie jest ważne – grosz,
uśmiech czy gest może zmienić czyjś los.

Anna Margielewska
Justyna Wolska

Składam również podziękowania pani Barbarze Rybak za pomoc w koordynowaniu działań Sztabu w Targowisku.
Renata Olszowska i Wolontariusze Sztabu 807

Podsumowanie Projektu
Edukacyjnego „Z Biegiem Wisły”
w Ramach Roku Rzeki Wisły
Odpowiadając na ogłoszenie przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, w klasach I – III SP był realizowany projekt: „Z biegiem Wisły”.
W projekcie uczestniczyło łącznie 167 uczniów, z podziałem na grupy.
Projekt obejmował m.in. 6 spotkań warsztatowych z dziećmi z każdej
grupy, rodzinny konkurs plastyczny: „Widokówka znad Wisły”, a zakończył się wspólnym rejsem statkiem po Wiśle w Krakowie oraz wyjazdem
do Multikina na film edukacyjny: „Wielka przygoda małego żółwika. Tomek
poznaje Polskę”.

Działania związane z realizacją projektu były sukcesywnie przedstawiane
na naszej stronie szkolnej oraz prezentowane na szkolnym korytarzu młodszej grupy wiekowej.

Dyplom za zajęcie III miejsca
dla Mari Palej
z przedszkola w Dąbrowie
Marysia Palej uczęszczająca do przedszkola w Dąbrowie 5 styczna 2018
roku wzięła udział VI Edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”.
Marysia zaprezentowała wiersz J. Brzechwy pt. „Hipopotam”. Konkurs odbył
się w auli Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce.
Celem konkursu było propagowanie poprawnej wymowy, a także budzenie zainteresowań literackich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Krystyna Dybczak

Tematyka zajęć warsztatowych:
1. Wisła – królowa polskich rzek. Budowa rzeki.
2. U źródeł rzeki. Skąd Wisła bierze swój początek?
3. W królewskim mieście Krakowie.
4. Warszawa – stolica Polski.
5. Toruń pachnący piernikami.
6. W Gdańsku - u ujścia Wisły.
Głównymi celami projektu było:
• poznanie biegu Wisły, jej budowy, flory i fauny, ale także najważniejszych miast usytuowanych wzdłuż najdłuższej rzeki w Polsce oraz legend
z nimi związanych;
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OŚWIATA
Podsumowanie
XVIII edycji akcji „Góra Grosza”
Przedszkole w Dąbrowie po raz kolejny uczestniczyło w zbiórce monet
organizowanej przez Towarzystwo „Nasz dom”.

OŚWIATA
Spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji w dzieciach o czym świadczyły uśmiechy i komentarze w trakcie i po zakończonym przedstawieniu.
Jednak największe zaskoczenie i radość sprawiła osoba św. Mikołaja, który
po skończonym spektaklu zatańczył dla dzieci i rozdał pyszne pierniczki.
Znalazł również czas na krótką pogawędkę z każdym uczestnikiem
oraz na wykonanie pamiątkowego zdjęcia. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Anna Fortuna

Rekrutacja do przedszkoli i klas
pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019
W dniu 13 lutego 2018 r. Wójt Gminy Kłaj podpisał Zarządzenie w sprawie określenia zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kłaj.
Przypominamy najważniejsze sprawy dla Rodzica, którego dziecko już
uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, albo który zamierza zapisać swoje dziecko na najbliższy rok szkolny do placówki wychowania przedszkolnego lub do klasy I szkoły podstawowej na terenie
Gminy Kłaj.
Przedszkole lub odział przedszkolny w szkole podstawowej

Akcja rozpoczęła się 27 listopada i trwała do 2 stycznia 2018 roku. Podczas
akcji zebrano 308.00 złotych. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własna rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź
tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone
do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie
dorastać. Naszym przedszkolakom zostało również uświadomione to,
że wspólne zbieranie najdrobniejszych monet mogą stworzyć ogromny
fundusz, dzięki któremu można będzie pomóc najbardziej potrzebującym
dzieciom w Polsce.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom, przedszkolakom, którzy nie
szczędzili GROSZA!!!
Serdeczne podziękowania składamy również Wójtowi Gminy Kłaj,
Panu Zbigniewowi Strączkowi oraz Pani Lucynie Lasoń za okazaną pomoc
i za zaangażowanie się w cenną inicjatywę.
Krystyna Dybczak

Poetyckie Jaskółki w Kłaju
Gabrysia Dobranowska uczennica klasy trzeciej gimnazjum w Kłaju wzleciała niczym jaskółka w Jesiennym Święcie Poetów, biorąc udział
w konkursie młodych talentów.
Jej wiersz ,,Powiedz mi tato” został nagrodzony i zamieszczony w drugim
tomiku poezji ,,Poetyckie jaskółki 2017” w towarzystwie utworu Noblistki oraz prac graficznych i pisarskich młodych twórców. Niebawem usłyszymy go na antenie radia Kraków.
Gratulujemy i życzymy dalszych poetyckich wzlotów!
Ewa Bułat

„Opowieści z Lodowej Krainy”,
czyli wycieczka przedszkolaków
do Teatru Współczesnego
15 grudnia 2017 przedszkolaki z Grodkowic wybrały się po raz kolejny
do Teatru Współczesnego w Krakowie, który to dzięki swojemu urokowi i wspaniałej grze aktorskiej stał się jednym z najbardziej przyjaznych
miejsc na mapie naszych wycieczek. Tym razem przedszkolaki przeniosły
się w podróż do zaczarowanej Krainy Lodu. Aktorzy wprowadzili dzieci w świat fantazji i wyobraźni, baśniowy świat księżniczek, rozbójników i zwierząt przemawiających ludzkim głosem. Przedstawienie
było przepiękne i zainteresowało naszych małych widzów.
Dzieci były zachwycone grą świateł i zmieniającymi się dekoracjami.
Ta wspaniała opowieść muzyczna, zarówno zabawna jak i wzruszająca, z pięknymi piosenkami dostarczyła magicznych chwil naszym
przedszkolakom.
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Rodzic dziecka, które w bieżącym roku szkolnym uczęszcza już do jednej
z ww. placówek i które zamierza kontynuować wychowanie przedszkolne
w kolejnym roku w tym samym miejscu, zobligowany jest do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko. To ważne, bo po pierwsze zapewnia dziecku miejsce w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym bez potrzeby przeprowadzania procesu rekrutacji,
a po drugie pozwala placówce ustalić ilość wolnych miejsc, na które będzie
prowadzona rekrutacja innych dzieci, które będą zaczynać edukację przedszkolną w tym roku. Termin złożenia deklaracji został określony na dzień
22 lutego 2018 r., ale ze względu na trwające ferie zimowe i małą ilość
dzieci w placówkach dyrektorzy mogą decydować o jego przedłużeniu,
w zależności od sytuacji. Po złożeniu deklaracji każda placówka przedszkolna poda do publicznej wiadomości jaką ilością wolnych miejsc dysponuje.
Na te wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja - do wyczerpania ustalonego dla przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej limitu miejsc.
Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego odbywa się
na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiednio do dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny. Rodzic może zgłosić
to samo dziecko do trzech wybranych prze siebie placówek - w tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja, ale w naszej gminie lepiej sprawdza się
rozwiązanie, w którym na jednym wniosku wskazane są trzy placówki,
tzw. pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru (pokazuje to preferencje
Rodzica na wypadek, gdyby dziecko nie dostało się do placówki wnioskowanej). Termin rozpoczęcia zgłaszania dzieci do placówek wychowania przedszkolnego w gminie Kłaj ustalony został na dzień 1 marca 2018
r., a wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2018 r. Jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza niż liczba wolnych miejsc - do placówki przyjęte
zostaną wszystkie zgłoszone dzieci, a jeżeli wolnych miejsc będzie
za mało w stosunku do zgłoszeń – prowadzone będzie postępowanie
rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci, których dotyczyć
będą przynajmniej niektóre kryteria urzędowe, tj. wielodzietność rodziny,
niepełnosprawność kandydata, Rodziców lub rodzeństwa, wychowywanie
prze osobę samotną lub objęcie dziecka w pieczą zastępczą.
Jeżeli zastosowanie tych kryteriów nie pozwoli na zamknięci listy dzieci zakwalifikowanych lub przyjętych do placówki przedszkolnej, w dalszej procedurze komisje rekrutacyjne będą stosowały kryteria gminne, które biorą
pod uwagę kolejno: sytuację Rodziców na rynku pracy lub Rodziców studiujących, miejsce odprowadzania prze Rodzica podatku dochodowego,
kontynuowanie przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolne-

go w przedszkolu lub w szkole, w obwodzie której znajduje się przedszkole,
miejsce zamieszkania dziecka oraz odległość placówki przedszkolnej od
miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z Rodziców (opiekunów prawnych). W terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków placówka przedstawi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
odpowiednio do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i ustali termin
potwierdzenia zapisania dziecka do placówki przez Rodzica. Rodzicom,
których dzieci nie zostały zakwalifikowane do wnioskowanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego wskazane zostaną wolne miejsca w innych
placówkach. W terminie do 21 kwietnia 2018 r., po uzyskaniu od Rodziców kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenia zapisania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub
szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny poda do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.
Po terminie zakończenia rekrutacji, przyjęcie dziecka do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego będzie mogło odbywać się na bieżąco, pod
warunkiem występowania wolnych miejsc w przedszkolu.
Warto pamiętać, że w naszej Gminie, poza przedszkolami w Kłaju i Dąbrowie, występują jeszcze placówki wychowania przedszkolnego w formie
oddziałów przedszkolnych w szkołach w Brzeziu, Grodkowicach, Szarowie
i Targowisku.
Zapisy do klasy I szkoły podstawowej
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są
do klasy pierwszej tej szkoły z urzędu. Wystarczy, że Rodzic dziecka dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie i dostarczenie do szkoły odpowiedniego druku. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej odgrywa podobną rolę jak
deklaracja uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym - pozwala na określenie wolnych miejsc w klasie pierwszej, o które mogą ubiegać się kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, a nawet poza obszarem Gminy.
Niestety, fakt uczęszczania dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
do oddziału przedszkolnego w tej szkole nie gwarantuje automatycznie
miejsca w klasie pierwszej.
W terminie do 30 marca 2018 r. dyrektor szkoły zobowiązany jest przekazać
do publicznej wiadomości informację o ilości wolnych miejsc w klasie
I, na które prowadzona będzie rekrutacja. Zainteresowani Rodzice, zamieszkali poza obwodem szkoły, będą musieli złożyć do dyrektora szkoły
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. Termin składania wniosków ustalony został na dzień 15 kwietnia 2018 r. zasady rekrutacji będą
podobne jak w przedszkolach: jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza niż
liczba wolnych miejsc - do klasy I przyjęci zostaną wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy (kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy
będą musieli poczekać), a jeżeli wolnych miejsc będzie za mało w stosunku do zgłoszeń - prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 uwzględniane będą
kryteria gminne, tj. uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, uczęszczanie kandydata do przedszkola w obwodzie szkoły, uczęszczanie kandydata do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie Gminy,
zamieszkiwanie Rodzica w gminie, położenie szkoły w stosunku do miejsca
pracy przez przynajmniej jednego z Rodziców oraz odległości miejsca zamieszkania kandydata od szkoły obwodowej. Termin rekrutacji powinien
zakończyć się w terminie do dnia 21 kwietnia 2018 r., wtedy dyrektor szkoły
ogłosi listy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, którzy
zostali przyjęci i nieprzyjęci do klasy I na rok szkolny 2018/2019. Po tym
terminie zapisywanie do klasy pierwszej będzie odbywać się doraźnie,
pod warunkiem występowania wolnych miejsc, albo z naruszeniem tej
zasady, jeżeli zgodę na to wyrazi organ prowadzący. Warto pamiętać, że
do klas pierwszych w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandyda-
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ci zamieszkali poza obwodem szkoły, ale na obszarze Gminy. Kandydaci spoza obszaru Gminy mogą być zapisani do klasy I dopiero pod koniec
sierpnia, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami na zasadach
określonych przez organ prowadzący.
Wszelkie dokumenty stosowane przy dokonywaniu zapisów i obowiązujące w procedurach rekrutacyjnych Rodzic może pobrać ze strony internetowej Gminy, albo strony internetowej przedszkola lub szkoły. Wersje
papierowe dokumentów można otrzymać w każdej placówce oświatowej.

Najlepszym strzelcem turnieju został: Maksymilian Rachwał z MOSiR Bochnia I.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Paweł Palej z MOSiR Bochnia I.
Najlepszym bramkarzem turnieju został: Kacper Ślęczek z SP Kłaj.
Należy nadmienić, że turniej nie odbył by się bez wsparcia wielu instytucji i ludzi:

Druki do pobrania na: www.klaj.pl

Sponsorzy II Edycji turnieju im. Zdzisława Bąka w Kłaju:

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju: Piotr Tałan

II Edycja Turnieju Piłkarskiego
im. Zdzisława Bąka w Kłaju

• Wójt Gminy Kłaj
• Hotel Azalia Szarów
• Market Point Kłaj
• Spółdzielnia Handlowo - Usługowa w Kłaju

20 stycznia 2018 r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kłaju została rozegrana II Edycja turnieju piłkarskiego im. Zdzisława Bąka w którym udział brały następujące drużyny:
Szkoła Podstawowa w Kłaju, Szkoła Podstawowa w Stanisławicach,
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce (2 drużyny), Akademia Piłkarska Futbolica Grabie, WLKS Krakus Swoszowice (2 drużyny), MOSiR Bochnia (2 drużyny).
Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym z półfinałem i finałem.
W sumie rozegrano 19 meczów które toczyły się od godziny 9:00 aż
do 16:00 przy głośnym dopingu rodziców.
W meczu finałowym drużyna Szkoły podstawowej w Kłaju pokonała MOSiR
Bochnia II.
Tabela miejsc w turnieju:

• Sklep Przemysłowy ,,Żuczek’’ w Kłaju
• Sklep ,,Małe Delikatesy’’ w Targowisku
• Piekarnia Marco-Polo Kłaj
• Cukiernia Łysek Jerzy
• Wolontariusze turnieju :
• Arek Wilkosz uczeń klasy III A gimnazjum
• Łukasz Kuczaj Szkoła Podstawowa w Wieliczce
Cały turniej zorganizował i przygotował: Karol Palich uczeń klasy III B
gimnazjum
Dziękuje z całego serca:
Karol Palich

1. SP Kłaj

15 punktów

2. MOSiR I

12 punktów

3. MOSiR II

9 punktów

4. KRAKUS I

6 punktów

5. KRAKUS II

3 punkty

6. AP FUTBOLICA

3 punkty

7. SMS I

3 punkty

8. SMS II

3 punkty

9. SP STANISŁAWICE

3 punkty

Statuetki dla najlepszych zawodników i nagrody za miejsce wręczył Gospodarz Szkoły Podstawowej w Kłaju: Dyrektor Piotr Tałan, a medale zakupił
Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek.
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