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W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
a ciepłem otulmy Naszych bliskich
i wzajemnie obdarzmy się uśmiechem.
Życzymy aby ten szczególny czas
radosnego oczekiwania upłynął
w gotowości na przyjęcie Bożego Syna.
Wielu Bożych błogosławieństw, wiary
w dobro, dystansu do tego, co wokół
oraz mnóstwo radości z Narodzenia Pańskiego
życzą
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
oraz
Sylwester Skoczek
Przewodniczący Rady Gminy
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Na spotkanie z Mikołajem
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Lista tegorocznych Mikołajów:

Starszy pan z długą, białą brodą, ubrany od stóp

1. Lokalna Grupa Powiatu Wielickiego

do głów na czerwono, ciągnięty na saniach przez zaprzęg

2. Marcin Kowalczyk

reniferów wypełnionych po brzegi prezentami! To ulubio-

3. Renata Gądek

ny gość tych grzecznych i tych niegrzecznych - wszystkich

4. Sylwester Śmiałek

dzieci. Święty Mikołaj choć na co dzień mieszka w Lapo-

5. Krzysztof Balik

nii to 9 grudnia pofatygował się do Kłaja na spotkanie

6. Dariusz Łyszkowicz

najmłodszym mieszkańców naszej gminy.

7. Sylwester Skoczek
8. Łukasz Łowiński
9. Jerzy Czubak
10. Lucyna Dudziak
11. Lidia Fortuna
12. Elżbieta Baja
13. Andrzej Kuczko
14. Ewa Puścizna
15. Krzysztof Hytroś
16. Małgorzata Wróbel
17. Krystyna Wyporek
18. Anna Konieczna

Tego właśnie dnia, w niedzielne popołudnie, po krótkiej insce-

19. Mieczysław Piwowar

nizacji sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju rozbrzmiała się

20. Roman Marosz

donośnym wołaniem: „Mikołaju, Mikołaju…”. Na to wołanie

21. Kazimiera Olchawska

Mikołaj nie został obojętny, co świadczy o tym, że dzieci w tym

22. Andrzej Włodek

roku musiały być niebywale grzeczne. Jak się okazało malu-

23. Alicja Wójtowicz

chy doskonale znały gościa z Laponii bowiem z łatwością

24. Monika Gaj

rozwiązały przygotowane przez niego łamigłówki. Dziecia-

25. Krzysztof Sołtyk

ki nie tylko przeniosły się w Świat Disneya dzięki przybyłym

26. Leszek Makowiecki

ze Świętym Mikołajem postaciom z bajek, ale i nie pozostały

27. Elżbieta Rybka

dłużne za otrzymane prezenty ofiarowując własnoręcznie

28. Iwona Marzec

przygotowane malowanki oraz recytując wiersze i śpiewając

29. Władysława Kozień

piosenki. Inne natomiast czarowały uśmiechem Pana w czer-

30. Marzena Czyż

wonym stroju uderzająco podobnego do Pana Jana Płachny.

31. Bogdan Czyż
32. Kazimierz Sroka

Podczas spotkania odbył się również kiermasz bożonaro-

33. Andrzej Jeż

dzeniowy, na którym swoje rękodzieła prezentowały lokalne

34. Kamila Polak

stowarzyszenia tj.: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj,

35. Wojciech Wilk

Stowarzyszenie "Świat Przyjaciół" z Szarowa, Koło Gospodyń

36. Marek Dylowicz

Wiejskich z Kłaja, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzysze-

37. Anna Mirek

nie "Dobro Dziecka”, Poczta Polska oraz Szkoła Podstawo-

38. Łukasz Mirek

wa w Grodkowicach.

39. Jan Płachno

Oliwia Bieda
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INFORMACJE
Działaj lokalnie

INFORMACJE
„Mamy pierwsze Tele-Aniołki z Kłaja”

Kondolencje

W okresie wyłożenia projekt studium będzie ponadto udostępniony
na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłaj: www.klaj.pl oraz www.bip.
malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html

Z całego serca przekazujemy wyrazy współczucia
dla Pani Marii Chyl z powodu śmierci siostry.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Kłaj o godz. 15.00.

Zarząd i studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kłaja

Zgodnie z art. 11 par. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi do projektu studium.

Turniej Strażaków Ratowników
Kopalnia Soli Wieliczka 2018

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.
- na piśmie – do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
zaufanym.

Inicjatywa lokalna w Gminie Kłaj
Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie, chcesz coś zmienić lub ulepszyć – zrób to! Złóż wniosek na realizację inicjatywy!
Inicjatywa lokalna to forma wspólnej realizacji zadań publicznych
przez mieszkańców i samorząd. W ten sposób można wspólnie zadziałać
na rzecz społeczności lokalnej m.in. w obszarach remontów, edukacji,
kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska.
Dzięki temu można np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy
zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele.
Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą.
Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację.
Sami określają w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć
prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe.
Taką formę współpracy mieszkańców i samorządów szczegółowo określa przyjęta 29 listopada 2018 r. przez Radę Gminy Kłaj uchwała w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ocena wniosku przebiega wedle przyjętych kryteriów oraz celowości realizacji inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Scalenie zasobów mieszkańców i samorządu lokalnego pozwala w efekcie na realizację różnorodnych projektów zaproponowanych
przez społeczność.
Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępna jest
na stronie internetowej: www.klaj.pl w zakładce „dla mieszkańca” ->
„organizacje pozarządowe”.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego przez Wójta Gminy Kłaj dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn.
„Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość przystąpienia do w/w projektu.
Z końcem listopada br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju przybyły pierwsze „Tele Aniołki” jak same się nazwały. Panie przekazały
informację, iż zostały zaproszone do projektu „Małopolski Tele-Anioł”
i otrzymały opaskę bezpieczeństwa.
Każdy może zgłosić się do „Małopolskiego Tele Anioła” pod warunkiem, że
spełnia dwa minimalne warunki (kryteria):
Mieszka na terenie województwa małopolskiego oraz jest osobą niesamodzielną z powodu: wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności,
co oznacza, że potrzebuje wsparcia lub opieki w związku z niemożliwością
wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. zakupy, przygotowanie i spożywanie posiłków,
sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie,
higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).
Przypominamy, że formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie można pobrać bezpośrednio w siedzibie tut. Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłaju bądź przez stronę internetową www.malopolska.pl/
teleaniol
Kamila Bączkowska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia…
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd UTW życzy Państwu i Sobie
dużo zdrowia i uśmiechu. Ogromny „ocean” nadziei na ten Nowy 2019
Rok. Pragniemy by nastrój Wigilijnej Wieczerzy nigdy Was nie opuszczał.
Bądźmy ze sobą i dla siebie w Naszych domach i na Naszym Uniwersytecie.
Niech blask wigilijnej świecy sprawi by nasze oczy promieniały cały rok,
a serca ogrzewały się nim nieustająco. Tak wiele potrafimy. Myślę, że i tym
razem Nam się uda.

8 grudnia 2018 roku odbył się X Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2018".
Strażacy startowali w trzyosobowych zespołach (w pełnym uzbrojeniu).
Mieli za zadanie pokonać 110 metrów różnicy wysokości w obrębie
szybu Daniłowicza. Do pokonania było 90 podestów oraz 650 schodów.
Oficjalne zakończenie zawodów odbyło się po godzinie 22 w Komorze
Warszawa na głębokości 125 metrów. W turnieju brały udział 84 drużyny
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju. Gminę Kłaj
reprezentowała OSP Kłaj, która zajęła 32 miejsce z czasem 6 min 45 sek.
oraz OSP Brzezie, które zajęło 47 miejsce z czasem 7 min 11 sek. Najlepszy
czas osiągnęła grupa ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie z czasem 4 min 9 sek. Podsumowania zawodów dokonał
małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.
Stanisław Nowak, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie druh Władysław Kucharski oraz starosta powiatu wielickiego Pan Adam
Kociołek. Jak co roku, organizacyjne zabezpieczenie wyżywienia – grochówka wojskowa ufundowana było przez Gminę Kłaj natomiast obsługę
wydawania posiłków z kuchni polowej oraz gorące napoje obsługiwały
druhny i druhowie z OSP Kłaj. Gratulacje dla jednostek OSP Kłaj oraz OSP
Brzezie za udział oraz tak dobre wyniki.
Dariusz Pilch
Foto Marcin Kupiec

Zarząd UTW
Justyna Waligóra

Ponad tona plastiku!
10 grudnia, oddanych zostało na skup 1007 kg nakrętek oraz 93 kg
baterii. Środki za przekazanie tych bezużytecznych już odpadów trafiły
na konto fundacji Słoneczko, która to zajmuje się pomaganiem Wojtusiowi Sobierskiemu. Pieniążki przeznaczane są na rehabilitację chłopca.
W akcji szczególną rolę odegrali uczniowie oraz grono pedagogiczne lokalnych placówek oświatowych. Serdecznie dziękujemy za okazane serce, zaangażowanie i pomoc. Tu wielkie „dziękujemy” płynie w szczególności do:
- Szkoły Podstawowej w Szarowie oraz Radzie Rodziców,
- Szkoły Podstawowej w Grodkowicach i Pani Katarzynie Kościółek koordynującej akcję,
- Szkoły Podstawowej w Targowisku oraz jednej z mieszkanek – Pani Katarzynie Koniecznej, która nie przepuści żadnej zakrętki!
Codziennie otwieramy i wyrzucamy plastikowe butelki. Podobnie jak
butelki - do kosza trafiają również nakrętki, a te przecież mogą „zdziałać
cuda”. Ten malutki, teoretycznie bezużyteczny odpad, sukcesywnie
i konsekwentnie zbierany na duża skalę finansuje niezbędną rehabilitację
Wojtusia. Dlatego nie przestajemy i dalej zbieramy!
Oliwia Bieda
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Spółdzielnia HandlowoUsługowa w Kłaju

Rada Nadzorcza i Zarząd
oraz pracownicy Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju

Transmisja online
Zgonie z obowiązkiem jaki narzuca na samorządy znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym od nowej kadencji Sesje Rady Gminy są
transmitowane. Obrady można doglądnąć na stronie:
https://klaj.sesja.pl/

Stosowanie do art. 39 ust.1 oraz art. 54 ust.3 w/w ustawy informuje się
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy
Kłaj.
Treść uwagi dostępna jest na stronie: www.klaj.pl

Spełnione marzenia zapakowane
w paczkach
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Kłaj, którzy
czynnie włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka 2018” zorganizowanej
przez grupę urzędników. To dzięki Waszym dobrym serduszkom Rodzina otrzymała wszystko o czym marzyła. 6 grudnia paczki dotarły do adresatów i nic nie mogło dać więcej szczęścia niż uśmiechy i wzruszenie
malujące się na ich twarzach.
Wielkie „dziękuję” należy się uczniom oraz pracownikom Szkoły Podstawowej w Kłaju, którym udało się zgromadzić najpotrzebniejsze produkty.
Jesteście niezastąpieni i najlepsi!
Oliwia Bieda

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy
Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
atmosfery ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie
prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały
Nowy 2019 rok.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405 z późn. zm.) prowadzone jest
postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej
projektu ww. studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2 organ opracowujący
projekt studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym
postepowaniu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kłaj wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
Poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Kłaj
z dnia 17 października 2014 r. – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.
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INFORMACJE
Podziękowanie
Zarząd TS „Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować za pomoc
w roku kalendarzowym 2018 wszystkim naszym dobroczyńcom; kibicom, osobom wspierającym, Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub
i swoim wspaniałym gestem przyczynili się do rozwoju bazy szkoleniowej oraz materialnej Klubu, jak również realizacji statutowych zadań
sportowych, turystycznych oraz kulturalnych.
Niniejszym dziękujemy:
- Panu Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączek za wsparcie realizacji zadań ofertowych naszego Klubu,
- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie Nowak
za wsparcie finansowe i materialne,
- Pani Wiesławie Tyl za bezcenną pomoc w prowadzeniu księgowości klubu,
- Panu Edwardowi Biernackiemu Prezesowi Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce oraz Pani Prezes Oddziału w Kłaju Janinie Rybka za wsparcie finansowe,
- Panu Markowi Leśniowskiemu i Firmie Coldmark za wsparcie materialne,
- Firmie HABA-BETON Johan Bartlehner Sp.z o.o. za wsparcie finansowe,
- Firmie AR Carton za wsparcie finansowe,
- Firmie Translas za wsparcie materialne,
- Panu Wojciechowi Olearczyk za wsparcie finansowe,
- Panu: Bartłomiejowi Kolarz, Markowi Nowak, Rafałowi Mikulec, Grzegorzowi Czachór, Sławomirowi Sobas - za współudział w organizacji imprez na naszym obiekcie,
- Pani Annie Jachymek za pomoc w organizacji imprez sportowych,
- Romualdzie i Mariuszowi Buczek, Mirosławowi Jurkowskiemu oraz Joannie Matuszewskiej za opiekę medyczną nad drużynami młodzieżowymi,
- Urzędowi Gminy i Powiatowi Wielickiemu za wsparcie finansowe Klubu ze
środków publicznych na realizację zadań ofertowych.
Dziękujemy również wolontariuszom i sponsorom indywidualnym, którzy
wsparli nas finansowo przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych
oraz wszelkich pracach porządkowych.
Dziękujemy Pani / Panu:
Ewelinie Włodarczyk, Agnieszce Dyba, Małgorzacie Jarzyna, Sabinie Drab,
Oliwii Bieda, Małgorzacie Balik, Januszowi Płachno, Kazimierzowi Rzepka, Marcinowi Konieczny, Stanisławowi Cieślak, Leszkowi Kamusiński,
Mirosławowi Korbut, Łukaszowi Korbut, Wojciechowi Olearczyk, Adamowi Kaleta, Zbigniewowi Konieczny, Mieczysławowi Włodek, Janowi Gądor,
Pawłowi Siemdaj, Adamowi Siemdaj, Leszkowi Sobas, Maciejowi Dyba,
Markowi Jarzyna, Dariuszowi Michalskiemu, Pawłowi Fortuna, Bartłomiejowi Prokopowicz, Danielowi Szeląg, Andrzejowi Drab, Piotrowi Włodarczyk .
Dziękujemy także naszym wiernym kibicom, szczególnie tym, którzy
wsparli finansowo klub pomagając nam tym samym w realizacji zadań
statutowych.
Jednocześnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku życzymy naszym Sponsorom, Kibicom, Sympatykom
Klubu oraz wszystkim Mieszkańcom Kłaja i Gminy nieustannej Bożej
życzliwości i Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej pomyślności, dostatku i radości w 2019 roku.
Zarząd Klubu Sportowego
TS „WOLNI” Kłaj
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INFORMACJE
Kolejna już Szlachetna Paczka
w Dąbrowie
To już tradycja, co roku na początku grudnia Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie przy pomocy Parafii pw. Św. Stanisława BiM w Szarowie
– Dąbrowie wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka wybierając rodzinę
Pani Agnieszki, która samotnie wychowuje trójkę dzieci: Gabrysię (7 lat),
Tomka (6 lat) oraz Kacperka (2 lata).
Dzięki ofiarności darczyńców oraz dobrej organizacji strażaków
potrzebująca rodzina otrzymała 23 paczki z podarkami przepełnione
artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą, artykułami higienicznymi, przyborami szkolnymi, ubraniami, zabawkami oraz wyposażeniem
kuchni. Kolejny raz Nasza pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących
dzięki czemu zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą okazją do radości. W imieniu Pani Agnieszki z rodziną oraz organizatorów dziękujemy
wszystkim którzy przyłączyli się do akcji.

Kolejna kapliczka odnowiona w Targowisku
W imieniu mieszkańców Targowiska serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi - za odnowienie kapliczki z 1858 roku.

Odnowione zostały również przydrożne Kapliczki:
w Kłaju:

w Brzezu:

w Grodkowicach:

w Szarowie:

Odrestaurowana Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia znajduje
się przy drodze krajowej nr 75 na posesji Państwa E.i J. Stokłosów.
Sołtys Mieczysław Piwowar

Krzysztof Hytroś

Pierwsza sesja Rady Gminy
20 listopada odbyła się w Kłaju pierwsza po wyborach samorządowych sesja Rady Gminy. Funkcję prowadzącego obrady pełnił Radny Senior – Pan
Jerzy Czubak. Sesja miała charakter organizacyjny, powołana została przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, w szczególności aby nowo wybrani Radni mogli złożyć ślubowanie.

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj w granicach
obszaru „Polana Poszyna”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. Poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj
uchwały Nr XLVII/353/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w granicach
obszaru „Polana Poszyna”.

Na wstępie zaświadczenia o objęciu przez Radnych mandatu oraz wyboru wójta na kolejną kadencję wręczył przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
– Pan Roman Marosz. Natomiast po akcie ślubowania radni wybrali ze swojego grona w tajnym głosowaniu przewodniczącego - doświadczonego już
na tym stanowisku Pana Sylwestra Skoczka. Na wiceprzewodniczących wybrano Panią Elżbietę Baję oraz Pana Andrzeja Kuczko, którzy również mogą
pochwalić się doświadczeniem na tych stanowiskach z poprzedniej kadencji. Na zakończenie pierwszej sesji ślubowanie złożył Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek.
Oliwia Bieda

Z uchwałą określającą granice obszaru objętego ustaleniami planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz na stronie internetowej
Gminy Kłaj.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 11.01. 2019 r.
- na piśmie – do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
zaufanym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kłaj.
Treść wniosku dostępna jest na stronie: www.klaj.pl
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Ożywiamy Dom Kultury w Dąbrowie

genezy nazwy Kraków składającej się z przyimka „K”( czyli „ku”, „na”) i „RAKÓW” (cmentarzysko, miejsce pochówków).

Naprawdę możemy to zrobić!

Od października br. w Domu Kultury w Dąbrowie organizowane są
cykliczne (co drugi piątek) spotkania o charakterze animacyjnym,
warsztatowym dla dzieci przy udziale ich rodziców.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Pana Janusza www.historia-janczer.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele
ciekawych artykułów.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju zdobywając wiedzę
i podróżując w piękne zakątki naszego kraju oraz poza nim spełniają się
i realizują swoje marzenia. Jednak nade wszystko uwielbiają się bawić.

Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkanie Koła w dniu 25 stycznia 2019 r. Tematem spotkania będą warsztaty genealogiczne – jak poszukiwać swoich przodków.

Tanecznym krokiem pożegnaliśmy „Andrzejki”, a już planujemy 12 stycznia 2019 r. o godz 17.00 wspólnie spędzać czas na Spotkaniu Noworocznym. 16 lutego 2019 r. zamierzamy zaszaleć na Balu Walentynkowym,
na który może trochę za wcześnie, ale bardzo serdecznie zapraszamy.
Wspaniałe jest to, że wciąż nam się chce. Dobrze nam w swoim towarzystwie. Wiemy, że możemy na siebie liczyć. Dlatego nie obawiamy się
wyruszać w nieznane. Po prostu wsiadamy do autokaru - ciekawi nowych
miejsc i krajobrazów. Mijający rok był szczególny. Pobiliśmy własny rekord
wycieczek organizowanych podczas roku akademickiego. Odwiedziliśmy
Szaflary, Sandomierz Zalipie, Toruń, Krościenko, Chęciny, Rabkę, Wilno.

Organizatorami imprezy stała się nieformalna grupa rodziców dzieci przedszkolnych z Dąbrowy oraz Szarowa, którzy dobrowolnie i spontanicznie
zrzeszają się aby aktywizować najmłodszych mieszkańców Naszej gminy.
Spotkania te odbywają się w piątki w godz. 17.30 - 20.00 Pierwsze spotkanie zw. było z zabawą taneczną przy użyciu chusty animacyjnej. Kolejne
spotkanie dotyczyło warsztatów plastycznych - wykonywaliśmy „leśne
ludziki” z materiałów, które pozyskaliśmy od „matki natury” (kasztany,
żołędzie, mech, orzechy itp.)

Kamila Polak

W listopadzie wspólnymi siłami zorganizowano bal Andrzejkowy który był
bardzo kolorowy towarzyszyły nam rozmaite przebrania zabawy i wróżby.
Rodzice spisali się na medal przynosząc smakołyki i przekąski, które umiliły
ten magiczny wieczór.

Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla nas równie łaskawy.

Ostatnia grudniowa inicjatywa związana była z ozdabianiem wcześniej
upieczonych pierniczków, również było bardzo kolorowo, dzieci miały
możliwość samodzielnego przystrojenia wypieków, po warsztatach wspólny czas umiliło nam kino familijne z popcornem.

Dorota Kosmowska

Oprócz piątkowych spotkań rodziców i dzieci, uruchomiono została specjalna grupa dla mam, które chcą aktywnie spędzić czas w każdy wtorek
o godz. 17.30 w WDK odbywają się zajęcia fitness.

Nasz cel to: spotkać się wspólnie, zaangażować w działania, które mają dać
satysfakcje wszystkim zainteresowanym.

Kamila Bączkowska

Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja, a Pan Janusz proszony
przez zebranych przedstawił także swoje teorie na temat prawdopodobnej
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Warto wspomnieć też o urzekającej atmosferze koncertu, o bliskości i bezpośredniości między wykonawcami a publicznością i o subtelnym uroku niezwykłych gospodarzy - Państwa M. i I. Trybulców. Można było wyczuć
przyjazne fluidy i sympatię krążącą między wykonawcami a słuchaczami.
Nie zdziwiło mnie więc to, że spotkanie to zakończyło się wspólną herbatą
w klimatycznych kawiarnianych piwnicach pałacu. Wszystko to sprawiło, że wieczór ten miał, z całą pewnością, rangę ważnego wydarzenia artystycznego.

Anna Fieber
Fot. Wojciech Salamon

Stowarzyszenie Świat Przyjaciół zainicjowało kolejny cykl warsztatów rękodzielniczych. Mowa o Lesie w słoiku - warsztatach, które odbywały się
w październiku 2018 r.

Dagmara Wróbel

Tematem 8 spotkania Regionalnego Koła Historycznego Zadora
było pochodzenie nazwy Kłaj. Prelekcję na ten temat wygłosił Pan Janusz Czerwiński – pasjonat dziejów naszego regionu, który przedstawił
swoje przemyślenia dotyczące genezy tej nazwy. Pan Janusz swój
wykład rozpoczął od pokazania ewolucji języka od praindoeuropejskiego do zachodniosłowiańskich, a następnie języka staropolskiego.
Prześledził zmiany morfemu, czyli rdzenia leksykalnego nazwy „Kłaj”,
jego ewolucję od „KAL” w praindoeuropejskim (oznaczającym „błoto”
a także „nieszczęście”) do „KAL”, „KAŁ”, „KAJ”. Wynikiem tego jest teza,
według której nazwa Kłaj oznacza teren bagnisty, podmokły, błotny.

Wykonawcy zachwycali swoim artyzmem i precyzją publiczność, która na zakończenie nagrodziła ich długą owacją na stojąco i bisami. Przewodnikiem zarówno po nieoczywistych artystycznych przestrzeniach, jak
i konkretnych obszarach historycznych był niezawodny Ireneusz Trybulec.

Gratuluję wykonawcom, dziękuję za przepiękny wieczór i czekam na następny koncert.

Warsztaty „Las w słoiku”

Las w słoiku to cykl warsztatów rękodzielniczych, na które składały się
cztery spotkania. Podczas każdego ze spotkań, uczestnicy mieli okazję
zgłębić tajniki mikroklimatu i zanurzyć się w pięknej jesiennej roślinności,
by stworzyć własny i niepowtarzalny las w słoiku. Warsztaty powstały
przy współpracy z Gminą Kłaj. Zainteresowanych rękodziełem, serdecznie
zapraszamy na kolejny cykl warsztatów. Tym razem na warsztat bierzemy
bombki i inne dekoracje bożonarodzeniowe. Warsztaty odbywają się
w każdy piątek o 18:00 w siedzibie stowarzyszenia, czyli w Szarowie 376.
Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage na Facebook’u, gdzie podajemy
najświeższe informacje na temat działalności stowarzyszenia.

Pochodzenie nazwy Kłaj

W listopadowy wieczór, w przepięknie odrestaurowanym pałacu
w Grodkowicach, miejscu urodzenia Władysława Żeleńskiego, przy
ciepłym kominku odbył się wyjątkowy koncert jego pieśni, z towarzyszeniem zabytkowego fortepianu firmy „Małecki”, na którym grał Sławomir
Cierpik (instrument od 20 lat jest pod opieką stroiciela p. Zenona Kulika).
Zabrzmiały również niedawno odnalezione młodzieńcze kompozycje fortepianowe Żeleńskiego, a także muzyka Ignacego Paderewskiego. Koncert
jednak głównie był poświęcony niezwykłej urody pieśniom, które zostały
nagrane na płycie pod tytułem „Władysław Żeleński - Pieśni i duety” w wykonaniu Marty Trybulec, Witolda Wrony i Wiktorii Zawistowskiej. Właśnie
w tym wykonaniu mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu.

Koncert odbył się pod patronatem Wójta Gminy, a wsparcia finansowego udzielili – Województwo Małopolskie oraz Gmina Kłaj.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych spotkań z naszymi pociechami, do wdrażania pomysłów i inicjatyw, które mogłyby umilić
czas.

Sala Domu Kultury w Dąbrowie został nam udostępniona nieodpłatnie
za co serdecznie dziękujemy Władzom Naszej Gminy.

I oto Fundacja im. Władysława Żeleńskiego wydobyła z mroków historii i przedstawia nam piękne dzieła jednego z takich naszych rodaków kompozytora, światłego, wykształconego Polaka, nie tylko muzyka ale też
doktora filozofii.

Koncert w Pałacu Żeleńskich
w Grodkowicach
18 XI 2018 „Władysław Żeleński – kompozytor
czasów dążeń niepodległościowych”
Naród żyje dopóki żyje jego język. Z pewnością wszyscy to wiemy. Jesteśmy żywym tego przykładem jako naród. Kultywowaliśmy nasz język
ojczysty w działaniu realnie istniejących osób porozumiewających się
nim w rodzinach na co dzień i stosujących go jako narzędzie walki z zaborcą - że wspomnę bohaterskie dzieci z Wrześni, które w szkole modliły
się w języku polskim. Pamiętamy o powstawaniu języka i jego wielkiej
jednoczącej roli w kształtowaniu tożsamości narodowej od zarania jego istnienia. Pamiętamy, że pod Grunwaldem, w 1410 r. „Bogurodzica” była śpiewana przez rycerstwo w języku polskim jako hymn Polski;
czyli pomimo zalewu łaciny w ówczesnym świecie, polskie słowa tej
pieśni były szeroko rozpowszechnione. Mikołaj Rej mówił „iż Polacy nie
gęsi iż swój język mają”, a mistrz Jan z Czarnolasu piękną polszczyzną,
razem z Mikołajem Gomółką stworzyli wspaniały Psałterz Polski.
Nie mniej jednak myślę, że pojęcie „języka” wspólnoty zawiera w sobie
również jej tradycję, religię, historię, naukę i sztukę. Wyrazisty język sztuki muzyki, tańca, malarstwa, rzeźby, architektury itd., może nas cieszyć, wzruszać, dawać nadzieję i porywać do walki, bez użycia słów. To jest potęga.
Zachwyca nas muzyka Chopina i dotykamy w niej polskich krajobrazów,
mazurów, polonezów, oberków. Wzruszamy i zachwycamy się przy „Halce”,
„Strasznym dworze” „Harnasiach” nie tylko treścią tych oper, ale pięknem
polskich melodii, tańców, strojów. Zachwyca nas wielkie malarstwo Matejki,
dzieła Wyspiańskiego czy filmy Wajdy. Wzrusza nas odwołanie do polskości i historii z całym jej splendorem i tragizmem. Jesteśmy dumni z naszych
wielkich rodaków, patriotów manifestujących swoją polskość na cały świat
– Ignacego Jana Paderewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej czy Jana Pawła II – i wyrażamy Im wdzięczność i szacunek .
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OŚWIATA
III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

18 listopada w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, w biało – czerwonych barwach, odbyło się trzecie już spotkanie z polską pieśnią patriotyczną i niezwykła lekcja historii. Było to wyjątkowe spotkanie, które wyznaczyła setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W niedzielny wieczór, 18 listopada odbył się w Kłaju III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Mieliśmy okazję posłuchać najpiękniejszych, polskich
pieśni patriotycznych, a także zobaczyć przedstawienie, które było niezwykłą lekcją historii, przygotowaną pod kierunkiem Pani Anny Margielewskiej
przez uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Kłaju. Przedstawienie miało charakter edukacyjny, miało ciekawy i fascynujący przebieg. Dzieci wykazały się
doskonałą umiejętnością recytacji, śpiewem i tańcem – wszystkich zachwyciło wykonanie w przepięknych strojach, narodowego tańca – poloneza. Występ dzieci zakończyło odśpiewanie w podniosłej atmosferze czterech zwrotek Hymnu Polskiego. Bardzo dziękujemy Pani Annie Margielewskiej i uczniom
za piękny program, za chwile wzruszeń.
Pieśni to jeden z najpiękniejszych przejawów patriotyzmu. Powstawały w ważnych momentach naszej historii, towarzyszyły Polakom w najtrudniejszych,
a także najpiękniejszych chwilach dziejowych, pieśni to także spotkanie z historią Polski, wędrówką przez dzieje naszego narodu.
W tegorocznym III Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych wystąpiło pięć chórów, w których repertuarze znalazły się pieśni żołnierskie, legionowe,
partyzanckie i współczesne pieśni patriotyczne. Podniosłe i wesołe, skoczne i nostalgiczne, wzruszające i budzące dumę narodową.
Publiczność miała okazję wysłuchać 16 pieśni patriotycznych.
Chór „Cantata” z Niepołomic pod dyrekcją Pana Prof. Bogusława Grzybka wykonał pieśni:
– Naprzód do boju żołnierze,
– Modlitwa harcerska,
– Bogurodzica.
Parafialny Chór „Gaudium” z Brzeska pod dyrekcją Pani Iwony Mikołajek i akompaniamencie Pana Krzysztofa Musiała wykonał:
– Polskie kwiaty,
– Płynie Wisła,
– Przybyli ułani.
Męski chór „Totus Tuus” z Podłęża wykonał pod dyrekcją i przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Lebiesta:
– Modlitwa obozowa,
– Hej strzelcy wraz,
– Marsz, marsz Polonia.
Bocheński Chór Kameralny „Salt Singers” pod dyrekcją Pana Macieja Kozłowskiego wykonał:
– Rozkwitają pąki białych róż,
– Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
– Ej dziewczyno ej niebogo,
– Moja piosnka.
Gminny Chór „Gaudium” z Kłaja pod dyrekcją Pani Renaty Kamoda i akompaniamencie Pani Marii Arkusz wykonał:
– Pierwsza kadrowa,
– Taki kraj,
– Wolność.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym, wspólnym, z wypełnioną po brzegi widownią śpiewem pieśni patriotycznych. Uczestnicząc w tej imprezie daliśmy
wyraz patriotyzmu.
Dziękujemy chórom, publiczności, harcerzom z Drużyny „Leśni ludzie”. Dziękujemy również Dyrekcji, nauczycielom, przedszkolakom Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie za piękne zawieszki patriotyczne, które otrzymali wszyscy chórzyści (140 osób).
Impreza, która odbyła się po raz trzeci, cieszyła się dużym zainteresowaniem i warto ją zapewne kontynuować.
Projekt współfinansowany przez Powiat Wielicki i Gminę Kłaj.
Krystyna Gierat

Szkoła Podstawowa w Targowisku
w kampanii społecznej
NO PROMIL-NO PROBLEM
Kampania społeczna, do której przyłączyła się szkoła w Targowisku, jest
organizowana jedenasty już raz w województwie małopolskim. Jej celem jest ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą (alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak
również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.
W naszej szkole zrealizowano następujące działania:

Pasowanie uczniów klasy I
na czytelników biblioteki szkolnej
26 listopada 2018 roku pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci do biblioteki szkolnej jako czytelnicy.
Uczniowie klasy 4 pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza przygotowali inscenizację Rzepki J. Tuwima. Nowi czytelnicy złożyli obietnicę, że
będą dobrymi czytelnikami szanującymi pożyczone książki. Po pasowaniu uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy, zakładki i słodycze. Na koniec każdy wypożyczył swoją pierwszą książkę.
Katarzyna Pilch

1. Szkoła zgłosiła udział w kampanii.
2. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W trakcie
konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpienia specjalisty zajmującego się
profilaktyką dzieci i młodzieży, Prof. dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka, który
nakreślił obraz korzystania przez młodych ludzi z najbardziej dostępnego środka uzależniającego, będącego jednocześnie najgroźniejszym
narkotykiem, jakim jest alkohol. Następnie uczestnicy planowali, jakie
działania podjąć w środowisku lokalnym, aby nastąpił wzrost aktywności obywatelskiej w zakresie odpowiedzialności za siebie i osób zajmujących miejsce za kierownicą.
3. Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne
w klasach wg scenariuszy zaproponowanych przez organizatorów:
W klasach I-III - „Obowiązek”, IV-VI - „Czym jest odpowiedzialność”, VII-VIII - „Świadomość osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi”.
Rodzice podczas listopadowej wywiadówki zostali zapoznani z celem
kampanii.
4. Szkolni liderzy z klas V, VI, VII, VIII i 3 Gimnazjum wzięli udział w szkoleniu „Debata oksfordzka w formacie AMPDO jako narzędzie dydaktyczne”,
podczas którego zgłębiali tajniki dyskusji, w której dwie drużyny toczą
uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy,
wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko.
5. W dniu 23 listopada 2018 r. odbył się Marsz na rzecz trzeźwości.
Każda z klas przygotowała transparenty z hasłami wzywającymi
do bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. Uczniowie pod opieką wychowawców przemaszerowali ulicami Targowiska oraz Kłaja. Podczas
marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Bezpieczeństwo podczas marszu zapewniła Policjaz Niepołomic, której dziękujemy za aktywne włączenie się
do akcji.
6. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym, którego tematem
było przedstawienie odpowiedzialnego zachowania jako pasażer lub
świadek.

Przedszkole z Brzezia z wizytą
w Pacanowie
28 listopada przedszkolaki z Brzezia pojechały do Pacanowa, gdzie
znajduje się Europejskie Centrum Bajki, skorzystaliśmy tam z głównej
atrakcji - Świat Bajek.
Dzieci wchodzą przez mysią norke w świat bajek, po którym oprowadził
nas Kot w butach. W środku czeka na dzieci wiele atrakcji: odprowadzenie
na mapie postaci z bajek do kraju, z którego pochodzą, podróż pociągiem,
mini kino, gdzie dzieci mogły obejrzeć bajki dawnych czasów, wizyta w zaczarowanym ogrodzie, oglądanie postaci bajkowych w czarodziejskich kulach, do których weszliśmy przez zaczarowane lustro. Dzieci były
zachwycone tym, co zobaczyły, nie zapomnieliśmy o Koziołku Matołku,
który nam cały czas towarzyszył w sali zabaw. Dzieci również miały możliwość zakupienia pamiątek związanych z samym Koziołkiem Matołkiem, ale
również innymi bajkami.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się zorganizować taką pełną przygód
wycieczkę i mamy ogromną nadzieje, że uda nam się jeszcze kiedyś
to powtórzyć.
Karolina Kukiełka

7. Młodzież zbierała również podpisy na deklaracjach odpowiedzialnego pasażera/ świadka.
Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie
i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości. Wyrażamy nadzieję,
że dzięki temu wzrosła świadomość
uczniów oraz dorosłych, że mogą
zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom,
jeśli w porę zareagują i powiedzą STOP
nietrzeźwym kierowcom.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
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OŚWIATA
„Święty Mikołaju, dzieci już czekają,
czy Ty wiesz….”?
Tak śpiewały wspaniałemu Gościowi przedszkolaki z Grodkowic w ubiegły piątek. O nas Mikołaj też nie zapomniał i choć lekko spóźniony,
odwiedził nasze przedszkole z workiem pełnym prezentów. Rozemocjonowane dzieci z wypiekami na twarzach czekały aż Święty wymówi ich
imię i wręczy im prezent. A, że z roku na rok jest nas coraz więcej, Mikołaj
miał pełne ręce roboty. Panie wychowawczynie też musiały być bardzo grzeczne, bo i one, bez wyjątku, zostały obdarowane. Dziękujemy
Święty Mikołaju!
Spotkanie z Mikołajem poprzedził teatrzyk, z całkiem nową interpretacją
dobrze wszystkim znanej bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie
było interaktywne, więc na scenie oprócz aktorów mogliśmy podziwiać
również nasze przedszkolaki. Dzieciaki mogły współtworzyć opowieść,
i miały przy tym niezłą frajdę.
Karolina Golarz

OŚWIATA
oglach 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.
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.
Karolina Kielan

„Bajka o Szewczyku,
co Smoka Wawelskiego pokonał,
a mieszkańcy kopiec
chcieli mu usypać…”
5.11.2018 r. przedszkolaki z Grodkowic wybrały się na wycieczkę
do Teatru „Groteska”, by obejrzeć przedstawienie pt. „Bajka o Szewczyku”. Spektakl rozgrywał się na niewielkiej powierzchni – powierzchni skrzyni, z której wychodzą kramarskie postaci – ludowe rzeźby,
które ożywione ręką jednego aktora – raz sprzedawcy, raz komiwojażera, raz ulicznego artysty opowiadają nam w sposób niezwykle plastyczny i jednocześnie nowoczesny historię sprzed tysiąca lat. W muzyce
do spektaklu nietrudno doszukać się charakterystycznych dla krakowskich okolic dźwięków. Dzieci miały okazję poznać jedną z dawniejszych
form teatralnych jaką jest „teatr stolikowy”.

Światowy Dzień
Rzucania Palenia Tytoniu w Brzeziu
„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.

Po spektaklu, przyszedł czas na warsztaty. Dzięki nim dzieci mogły zapoznać się z kulisami świata teatralnego i różnorodnościami jego form:
teatru lalek, teatru cieni, czarnego teatru, teatru przedmiotu. Przedszkolaki mogły czynnie w nich uczestniczyć obserwując działania aktorów,
rozmawiając z nimi, dotykając lalek, wsłuchując się w teatralne dźwięki.
Największe wrażenie na małych widzach wywarł teatr ultrafioletowy – opowiadanie przedstawione za pomocą białej nitki, w totalnej
ciemności.
Karolina Golarz

Dzień Pluszowego Misia
u przedszkolaków w Brzeziu

„Czary mary, czary mary, niech
się spełnią andrzejkowe czary…” czyli Andrzejki w grupie Tygrysków.

Dzień Pluszowego Misia przypada na 25 listopada, ale świętujemy ten
dzień stosunkowo nie dawno bo dopiero od dwa tysiące drugiego roku,
kiedy to wypadła setna rocznica powstania pierwszego misia. Przedszkolaki w Brzeziu też uczciły ten dzień.

29 listopada przedszkolaki z Grodkowic świętowały Andrzejki. Ten dzień
upłynął pod znakiem tradycyjnych wróżb i dobrej zabawy.

Pierwszym punktem były zajęcia, które były oczywiście związane z tematem misia min. dzieci mogły zobaczyć film w jaki sposób powstaje pluszowa zabawka. Były również przygotowane dla przedszkolaków maski misia,
które dzieci mogły sobie same ozdobić. Nie zapominamy również o rzeczy
najważniejszej, czyli nagrodach dla dzieci, które z tej okazji nauczyły się
wiersza. Przedszkolaki otrzymały piękne dyplomy oraz pluszowego misia i słodkiego Lubisia. Dzieci, które nie przygotowały żadnego wiersza, nie
pozostały z pustymi rękami. Na zachętę otrzymały misiowy odblask i taką
samą słodką przekąskę. Cały dzień każdemu dziecku towarzyszył miś, który
każdy przedszkolak mógł z tej okazji przynieść z domu.

Karolina Golarz

I tak dowiedzieliśmy się np., że Kacper Mar. i Julka jako pierwsi staną
na ślubnym kobiercu, że Ksawerego czeka daleka podróż, a Amelka w przyszłości będzie opływać w luksusy. Dzieciaki poznały również imiona swoich
przyszłych małżonków, co wywołało u nich największe emocje. Były też zabawy taneczne oraz słodki poczęstunek – kruche ciasteczka własnoręcznie
pieczone przez Tygryski. Była zabawa na 102!

Bardzo nam miło, że mamy okazję uczcić dzień misia, który cieszy się
największą popularnością wśród dzieci. Z niecierpliwością czekamy
na przyszły rok.
Karolina Kukiełka

„Prawdziwy skarb”
Dnia 28.11.18 do przedszkolaków z Szarowa zawitał Teatr „Eden”. Spektakl pt. „Prawdziwy Skarb” inspirowany przypowieścią o Synu Marnotrawnym pozwolił dzieciom zrozumieć wartość drugiego człowieka.
Przedszkolaki dowiedziały się, że nie szata zdobi człowieka, a naszym
największym skarbem nie jest posiadanie pieniędzy, lecz prawdziwego przyjaciela.
Dzieci bawiły się świetnie, chętnie uczestniczyły w sztuce, w której jak
zawsze nie zabrakło poczucia humoru.
Katarzyna Musiał

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.
Na koniec wszyscy chętni mogli się przekonać jak alkohol oraz narkotyki upośledzają zmysły. Uczniowie wykonywali różne zadania w alkogo-
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OŚWIATA
Gminny Konkurs Recytatorski
"Małe i duże Misie"
We wtorek 20 listopada o godz. 9.00 odbył się II etap Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli "Małe i duże Misie" zorganizowany
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przez Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach.

OŚWIATA
Wyróżnienia:
Bartłomiej Kukiełka - Przedszkole Grodkowice
Lena Skupień - Przedszkole Kłaj
Maria Palej - Przedszkole Kłaj
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! To były naprawdę wzruszające występy!
Składamy podziękowania rodzicom oraz nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy włączyli się w przygotowania do konkursu, a także
dziewczynkom ze szkolnego wolontariatu: Milence Dąbrowskiej i Emilce
Tureckiej, za pomocną dłoń okazaną najmłodszym podczas konkursu.
Gminny Konkurs Recytatorski "Małe i duże Misie" na dobre wpisał się w tradycję naszego przedszkola, zatem do zobaczenia za rok!
Organizator
Anna Fortuna
Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj

Sukcesy Przedszkolaków z Dąbrowy
w Gminny Konkursie Recytatorskim
Do naszego przedszkola przybyły reprezentacje wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Kłaj. Uczestnicy gminnego etapu zostali wyłonieni podczas
eliminacji wewnętrznych. W sumie gościliśmy 36 uczestników konkursu w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.
Celem konkursu było rozwijanie zdolności komunikacyjnych u dzieci,
uwrażliwienie na poezję, podnoszenie własnej samooceny dziecka,
wiary we własne możliwości, a także integracja środowisk przedszkolnych
w Gminie Kłaj.
Dzieci w odświętnych strojach, pięknie zaprezentowały przygotowane
wcześniej wiersze o misiach, na widowni mocno zaciśnięte kciuki mieli rodzice oraz opiekunowie. Jury przyznawało punkty w kategoriach: głośność
wypowiedzi, dykcja, interpretacja, ogólne wrażenie artystyczne.
W trakcie krótkich przerw uczestnicy mieli czas na słodki poczęstunek,
a także na malowanie misiów w kreatywnych kąciku, w którym znalazły
się również popularne książki o misiach jak: „Kubuś Puchatek”, „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”, czy „Masza i niedźwiedź”.

Gminny Turniej Pięknego Czytania

III miejsce Lena Porębska - Przedszkole Grodkowice

20 listopada sześcioro dzieci z przedszkola w Dąbrowie wzięło udział
w konkursie recytatorskim pt:. „Duże i małe misie”. Konkurs odbył się
w Szkole Podstawowej w Grodkowicach.
Dzieci najpiękniej jak tylko potrafiły recytowały wiersze przed publicznością oraz jury, które oceniało dykcję, interpretacje utworu i ogólne wrażenie
artystyczne. Dzieci z naszego przedszkola zachwyciły umiejętnościami aktorskimi, a przede wszystkim umiejętnością opanowania długich tekstów.

20.11.2018 r. odbyła się w Grodkowicach kolejna edycja GMINNEGO TURNIEJU PIĘKNEGO CZYTANIA. Jak co roku zainteresowanie konkursem
było duże. Do turniejowych zmagań stanęło 19 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, kl. IV-VI oraz kl. VII, VIII i III Gimnazjum (po raz ostatni). Tym razem gościliśmy po raz pierwszy w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju. Uczestników przywitał pan dyrektor Kazimierz Sroka,
a podczas trwania konkursu otuchy uczniom dodał pan wójt Zbigniew Strączek.
Tradycyjnie w części pierwszej uczniowie przedstawili tekst przygotowany przez siebie. Część druga konkursu poległa na zmierzeniu się z tekstem przygotowanym przez organizatorów.
Zarówno w części pierwszej jak i drugiej, oceniane były płynność czytania i dykcja oraz interpretacja tekstu literackiego. Jurry konkursowe w składzie
Ewa Bułat, Patrycja Winzer i Anna Kokoszka, po „burzliwych” obradach wyłoniło laureatów.
W kategorii kl. IV-VI:
I m – Dominik Kuras SP Kłaj
II m – Anna Rajca SP Grodkowice
III m – Maja Talaga SP Szarów
WYRÓŻNIENIE Bartosz Wenta SP Targowisko oraz Julia Więsek SP Kłaj
W kategorii kl. VII-VIII i III Gim.:
I m – Milena Świętek Gim. Targowisko
II m – Kornelia Dąbrowska SP Grodkowice
III m – Gabriela Bojeś Gimnazjum Targowisko
WYRÓŻNIENIE: Aleksandra Prajsnar SP Kłaj, Karolina Maćkowska SP Targowisko
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Iwonie Marzec za wsparcie i pomoc przy organizacji konkursu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, a laureatów zapraszamy do zmagań w etapie powiatowym.
Anna Kokoszka

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić:
Kategoria wiekowa dzieci 3-4 letnie
III miejsce Weronika Jędrzejczyk - grupa Stonogi
Wyróżnienie Natasza Tota - grupa Stonogi
Kategoria wiekowa dzieci 5-6 letnie
I miejsce Jan Kościółek - grupa Pszczółki
II miejsce Anna Kościółek - grupa Pszczółki
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu.
Gratulujemy!
Krystyna Dybczak

Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy
i paczkę nagród w postaci: puzzli, gier, książek, słodyczy, a także najważniejszego uczestnika konkursu, pluszowego misia.
Pozostałe dzieci zostały również nagrodzone dyplomami, książeczkami,
słodyczami i misiami.
W kategorii wiekowej 3-4 latków miejsca zdobyli:
I miejsce Gabriela Długosz - Przedszkole Kłaj
II miejsce Aleksander Golarz - Przedszkole Targowisko
III miejsce Weronika Jędrzejczyk - Przedszkole Dąbrowa
Wyróżnienia:
Magdalena Goryczka - Przedszkole Grodkowice
Natasza Tota - Przedszkole Dąbrowa
Liliana Kadłuczka - Przedszkole Targowisko
W kategorii wiekowej 5-6 latków miejsca zdobyli:
I miejsce Jan Kościółek - Przedszkole Dąbrowa
II miejsce Anna Kościółek - Przedszkole Dąbrowa
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SPORT
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole w Grodkowicach

W związku z kolejną edycją obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie postanowiła się przyłączyć do tej akcji.
Uczniowie z Wolontariatu oraz z Samorządu Uczniowskiego przygotowali z tej okazji apel dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Podczas apelu poznaliśmy
ideę obchodzonego dnia, wysłuchaliśmy wierszy oraz przypomnieliśmy sobie najważniejsze prawa dzieci.
Tak z pozoru prosty temat, dla niektórych okazał się ciekawym i wartym refleksji wydarzeniem.
Opiekun Wolontariatu: Katarzyna Mazur
Opiekun SU: Joanna Łysek

Relacja z II Mikołajkowego
Halowego Turnieju młodzików
„Święto dziecięcego Futbolu w Kłaju”
Turniej Młodzików
TS Wolni Kłaj w dniu 1 grudnia (sobota) 2018 r. zorganizowało Mikołajkowy Turniej piłki halowej dla młodzików tj. dla dzieci w wieku 10 – 12
lat, a 2 grudnia 2018 r. turniej piłkarski dla orlików tj. dla dzieci w wieku 8 – 10 lat. Dobrze przygotowany i zorganizowany turniej otworzył
Wójt Gminy Kłaj pan Zbigniew Strączek, który przy okazji tego turnieju uhonorował medalistów Mistrzostw Świata oraz Pucharu Świata Dzieci w karate tradycyjnym. Łącznie szóstka medalistek i trzech
medalistów wróciło z Kanady z 8 złotymi i 6 brązowymi medalami.
Święto dziecięcego futbolu było, więc znakomitą okazją by podziękować naszym lokalnym młodym zawodnikom z Gminy Kłaj za znakomite
osiągnięcia sportowe.
Po uroczystym otwarciu 8 drużyn piłkarskich z powiatu wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego oraz krakowskiego przystąpiło do sportowej
rywalizacji. Przez 8 godzin trwała zaciekła rywalizacja, drużyny walczyły
systemem każdy z każdym, w której najlepszą drużyną okazała się ekipa z Brzączowic – Futbol Brzączowice.
Klasyfikacja medalowa II Halowego Turnieju „Mikołajkowego” w Kłaju
1. Futbol Brzączowice
– 19 pkt
2. Futbolica Grabie		
– 17 pkt
3. Promień Mikluszowice
– 13 pkt
4. Wolni 1		
– 9 pkt
5. Hutnik 			
– 9 pkt
6. Wolni 2 		
– 5 pkt.
7. Orzeł Cikowice 		
– 4 pkt
8. GKS Drwinia 		
– 3 pkt
MVP turnieju został - Grzegorz Luraniec - Futbolica Grabie.
Król strzelców - Jakub Kosałka 12 bramek - Futbol Brzączowice.
Najlepszy bramkarz- Franciszek Gadowski - Futbolica Grabie.
Turniej Mikołajkowy młodzików został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj.

Turniej Orlików

Dyskoteka andrzejkowa klas 4-8 w Szkole Podstawowej w Grodkowicach
24 listopada uczniowie klas IV-VIII obchodzili huczne andrzejki. Przygotowaniem wróżb, konkursów i oprawy muzycznej zajęli się uczniowie z klasy
VII i VIII. Wróżki prowadziły zabawy, przepowiadały przyszłość, imiona przyszłych drugich połówek, odczytywały znaczenie kwiatów, kolorów i liter,
a także nie oszczędziły przestróg.
Nad bezpieczną zabawą czuwały nauczycielki: p. Joanna Łysek i p. Maria Klimczak. Wszystkim towarzyszył dobry humor, a wrażenia pozostaną na długo w naszej pamięci.
Joanna Łysek

W drugim dniu turnieju 2 grudnia (w niedzielę) o godz. 9.30 rywalizację rozpoczęli orlicy. W tym turnieju również rywalizowało 8 drużyn
z powiatu wielickiego, bocheńskiego i krakowskiego. Swoje pociechy
mocno dopingowali licznie przybyli rodzice. Po 8 godzinach zmagań
piłkarskich, w których drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym
zostali wyłonieni medaliści oraz najlepsi zawodnicy turnieju orlików.
Klasyfikacja medalowa Halowego Turnieju Mikołajkowego Orlików w Kłaju
1. AP Wieliczka 		
– 21 pkt
2. Hutnik Kraków 		
– 17 pkt
3. Górnik Wieliczka 		
– 15 pkt
4. Wolni Kłaj 1 		
– 12 pkt
5. KS Prokocim 		
– 9 pkt
6. Wolni Kłaj 2 		
– 6 pkt
7. Dąb Zabierzów Bocheński – 3 pkt
8. Błękitni Bodzanów
– 0 pkt
Mvp turnieju (najlepszy zawodnik turnieju) został – Dorian Karczmarski
– AP Wieliczka
Król strzelców - Oliwier Pławiński 21 bramek - AP Wieliczka
Najlepszy bramkarz – Adrian Jabłoński – Hutnik
Turniej Mikołajkowy orlików został zrealizowany przy wsparciu wolontariuszy i środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj.
Za olbrzymi trud w przygotowaniu obu dziecięcych turniejów dziękujemy
Pani/Panu; Małgorzacie Jarzyna, Sabinie Drab, Dariuszowi Michalskiemu,
Mariuszowi Buczek, Pawłowi Fortuna, Bartłomiejowi Prokopowicz, Danielowi Szeląg, Andrzejowi Drab, Piotrowi Włodarczyk, Markowi Jarzyna.
Jerzy Czubak
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SPORT
Mikołajkowy Turniej Szachowy
W dniu 1.12.2018 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy dla sekcji szachowej „Szachownica”. W Turnieju wzięło udział 47 uczestników, a przeprowadzony został w dwóch
kategoriach wiekowych – grupa A (rok ur.: od 2010), grupa B (rok ur.:
do 2009). Podczas całego turnieju mogliśmy obserwować niesamowite
zaangażowanie uczestników, zaciekłą rywalizację oraz odprężyć się
przy pysznym bufecie pełnym smakołyków.
Ostatecznie, na podium w grupie A uplasowali się:
1. Fabian Szewczyk 7pkt
2. Julian Przychodzeń 6pkt
3. Oliwier Dziedzic 5pkt
W grupie B zaszczytne miejsca zajęli:
1. Dawid Klejdysz 7pkt
2. Tadeusz Burkowski 6pkt
3. Bartek Piszczek 5.5pkt

Turniej Mikołajkowy w Szarowie
Emocje po turnieju już opadły. 8 grudnia 2018 roku zorganizowaliśmy już
szósty Futsalowy Turniej Mikołajkowy razem z Parafią pw. św. Stanisława BiM
w Szarowie, przy współpracy z Powiatu Wielickiego i Gminy Kłaj.
Po wyrównanej grze pierwsze miejsce na podium zajęła drużyna Gospodarzy,
czyli Świat Przyjaciół. Tuż za nimi - bardzo zasłużenie - znalazła się miejscowa drużyna z Dąbrowy. Mimo drugiego miejsca i tak nazywali siebie Zwycięzcami. Trzecie miejsce zajęło JiM Team, drużyna Jana i Marcina. Statuetkę
króla strzelców otrzymał Piotr Solarz, który zagrał po dość długiej przerwie.
Z kolei najlepszym bramkarzem okazał się Konrad Sowiński, który mimo kontuzji, bronił w finale do samego końca. Dla zawodników należą się wielkie
brawa za rozgrywki na bardzo dobrym poziomie.
Kierujemy ogromne podziękowania do tych, bez których ten turniej
nie miałby miejsca. Dziękujemy sponsorom - przewodniczącemu Komisji do spraw Futsalu w Małopolskim Związku Piłki Nożnej Piotrowi Zawodnemu, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wielickiego Jadwidze Skoczek,
radnemu Gminy Kłaj Krzysztofowi Hytroś, sponsorom indywidualnym, Renacie
i Grzegorzowi Jach, Krzysztofowi Kowalskiemu, Tomaszowi Szczudło oraz Tomaszowi Trzaskalskiemu.
Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół” z Szarowa

Uczestnicy, którzy zajęli podium otrzymali sygnowane puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. Wszystkim uczestnikom zostały
rozdane dyplomy, oraz, jak przystało na Turniej Mikołajkowy – i nas odwiedził stary, siwobrody Św. Mikołaj i rozdał słodkie upominki wszystkim
dzieciom!
Dziękujemy wszystkim za udział w Turnieju.
Serdecznie podziękowania składamy również rodzicom za zaangażowanie
i pomoc, a także dla naszych sponsorów:
- Daniel Szewczyk - firma KlimaSystem
- Jacek Gądor - firma JG.BYGG
- Radosław Turecki - firma FaRad
- Delikatesy Centrum
- Nikodem Wajda
- Podobamisie Sala Zabaw dla Dzieci
- Tymoteusz Turecki
- Katarzyna Kasina

Niepodległościowy Turniej
Piłki Nożnej Halowej
W przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
na hali sportowej w Szarowie odbył się Niepodległościowy Turniej. Organizatorem rozgrywek było stowarzyszenie Świat Przyjaciół.
Nie studząc emocji rozgrywek (a było ich sporo!), przedstawiamy zwycięzców tegorocznego turnieju. Statuetkę za pierwsze miejsce otrzymał zespół ze
Staniątek, o dźwięcznej nazwie: Nie w kij dmuchał. Drugie miejsce pozostało u gospodarzy, czyli w rękach stowarzyszenia Świat Przyjaciół. Z kolei ostatnią
drużyną na podium był Wiatmax. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za rozgrywki na dobrym poziomie.
Inaugurując turniej, prezes stowarzyszenia Mariusz Wróbel, podkreślił wyjątkowość tegorocznych rozgrywek, bo świętowaliśmy setną już rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji okrągłej rocznicy, drużyny dostały ręcznie wykonane opaski kapitana w barwach polskiej flagi oraz koszulki,
przygotowane specjalnie na tę okazję przez powiat wielicki.
Kierujemy ogromne podziękowania ku naszym sponsorom: radnej powiatu wielickiego - Jadwidze Skoczek, radnemu Gminy Kłaj - Krzysztofowi Hytrosiowi i sponsorowi indywidualnemu - Tomaszowi Szczudle. W imieniu wszystkich
organizatorów dziękujemy pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Szarowie
Marzenie Czyż za udostępnienie nam hali sportowej oraz Gminie Kłaj na czele
z wójtem Zbigniewem Strączkiem, a także zarządowi MZPN za pomoc w promocji naszego turnieju.
Dagmara Wróbel
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Sylwestrowy pokaz fajerwerków
Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek
wzorem lat ubiegłych serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy
Kłaj w noc sylwestrową na fantastyczny pokaz fajerwerków. Wspólnie
pożegnamy stary 2018 rok i hucznie przywitamy nadchodzący Nowy 2019.
Jeśli nie masz jeszcze planów na Sylwestra bądź spędzasz je
w domu, to serdecznie zapraszamy na parking przy Urzędzie Gminy
w Kłaju punktualnie o godzinie 00:00, gdzie wspólnie złożymy sobie
życzenia i wzniesiemy toast lampką szampana za pomyślność w Nowym Roku.

Zapraszamy!
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