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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzenia 

spokojnych, radosnych, szczęśliwych świąt, 
spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
a także wielu głębokich i pięknych przeżyć płynących 

z narodzin Dzieciątka, 
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 

Nowym Roku 2020 
składają

Sylwester Skoczek

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Strączek

Wójt Gminy Kłaj
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Remiza oficjalnie oddana Strażakom z Szarowa 

15. listopada o godzinie 15:00 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji poświęcenia i otwar-
cia nowej remizy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, 
Starosta Wielicki Adam Kociołek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, Proboszcz Para-
fii w Szarowie-Dąbrowie ks. kanonik Adam Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
województwa małopolskiego dh Władysław Kucharski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek, Zastępca Dyrektora depar-
tamentu funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Roman Wcisło, Radni Rady Powiatu i Gminy, Sołtysi, Dyrekcja wraz z delegacją Szkoły 
Podstawowej w Szarowie, delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kłaj oraz gminy Niepołomice, sponsorzy, darczyńcy, 
sąsiedzi, sympatycy i przyjaciele naszej jednostki oraz mieszkańcy. 

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, podniesieniem flagi pań-
stwowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Zaproszonych gości przywitał gospodarz Gminy Kłaj - Wójt Zbigniew Strączek. Po przedstawieniu krót-
kiej historii budowy przez prezesa OSP – dh Krzysztofa Iwulskiego, nadeszła wyczekiwana przez wszystkich chwila symbolicznego przecięcia wstęgi, 
którego dokonali: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, Starosta Wielicki Adam Kociołek, ks. kanonik 
Adam Kozłowski oraz Wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek. Poświęcenia krzyża, nowego obiektu i sprzętu dokonał Proboszcz ks. kanonik Adam Kozłowski. 
Z inicjatywy strażaków i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie powstała pamiątkowa tablica pamięci naszego wieloletniego Prezesa dh Miro-
sława Włodarza. Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Maria Włodarz, pan Tomasz Włodarz z małżonką Sylwią i pani Agnieszka Włodarz. 

W trakcie uroczystości przekazano również lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. Uroczystość zakończyła się 
zwiedzaniem nowej remizy i poczęstunkiem w sali Domu Kultury w Szarowie.

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie składamy serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się 
do uświetnienia naszej uroczystości. Szczególne podziękowania należą się Kołu Gospodyń Wiejskich „Sarenki" z Szarowa za wspaniałe przygotowanie 
i obsługę poczęstunku dla gości.

Szarowscy druhowie i druhny przeszło rok czekali na nowy obiekt, bowiem przetarg na realizację tej inwestycji rozstrzygnięto pod koniec maja ubiegłe-
go roku. Czekać jednak się opłacało, gdyż nowoczesny obiekt strażnicy zapewni doskonałe zaplecze dla ratowników oraz sprzętu pożarniczego.

Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Kłaj. Na część prac Gmina Kłaj otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018” w wysokości: 41.560,00 złotych.

Projekt pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie. Etap I i II”.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie, Oliwia Bieda 
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Podziękowania
Wyrażamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie naszej dzia-
łalności i okazaną nam życzliwość. Szczególne podziękowania kierujemy 
do naszych Darczyńców, Przyjaciół, Sympatyków i Mieszkańców, którzy 
swoim dobrym sercem i zaangażowaniem sprawili nam radość i satysfakcję 
z pełnienia społecznej służby:

Sz. P. Adam Dziadur
Sz. P. Piotr Iwulski
Sz. P. Tomasz Włodarz
Sz. P. Anna Jachymek
Sz. P. Paweł Wojtaczka
Sz. P. Robert Solarz
Sz. P. Tomasz Stokłosa
Sz. P. Stanisław Iwulski
Sz. P. Sebastian Łysiak
Sz. P. Marek Lasoń

Sz. P. Waldemar Kowal
Sz. P. Daniel Rajca
Sz. P. Jarosław Jastrzębski
Sz. P. Alicja Wójtowicz
Sz. P. Anna i Jerzy Jacak
Sz. P. Janina Kasprzyk
Sz. P. Paweł Kuras
Dh Tomasz Sroga

Ks. kan. Adam Kozłowski - Proboszcz
Radni Szarowa: Elżbieta Baja i Sylwester Skoczek
Radni powiatu: Jadwiga Skoczek, Adam Kociołek, Zdzisław Prochwicz
Koło Gospodyń Wiejskich „Sarenki” z Szarowa
Kółko Rolnicze w Szarowie
Sołtys Elżbieta Jankowicz wraz z Radą Sołecką Szarowa
Zespół Muzyczny „Reaktywacja” z Niepołomic
„SUPER IMPREZA” Szarów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie
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Dofinansowanie na budowę Park&Ride 
w Kłaju i Dąbrowie

20 listopada Gmina Kłaj otrzymała promesę od Zarządu Woje-

wództwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budo-

wa Park&Ride w miejscowości Kłaj i Dąbrowa”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. Szacunkowa wartość projektu wyniesie 769.718, 69 zł 

z czego samo dofinansowanie to: 654.260,88 zł. 

Oliwia Bieda

Na terenie gminy pojawiły się 
nowe przystanki! 

Nowe wiaty mają przede wszystkim pełnić funkcję typowe-
go schronienia dla pasażerów podróżujących busami. 

Nowe, solidnie wykonane wiaty pojawiły się póki co:

- w Szarowie przy ulicy umownie nazywanej Skotniczą, 

- w Dąbrowie przy Domu Kultury, przy skrzyżowaniu ulic tzw. Brze-
skiej z Partyzantów,

- w Gruszkach przy skrzyżowaniu tzw. ulic Szkolnej i Wołowej, 

- w Kłaju przy skrzyżowaniu ulic tzw. Kościelnej i Cmentarnej. 

To jednak nie koniec! Nowe wiaty będą montowane sukce-
sywnie na innych najczęściej uczęszczanych przez podróżnych 
przystankach. 

Oliwia Bieda

Rusza jedna z największych inwestycji w Kłaju 

29 listopada Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę na zadanie pn.: „Zagospodarowanie Centrum Wsi Kłaj” z firmą: ERGER Spółka z o.o., 
która w przetargu na realizację tego przedsięwzięcia przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Prace ruszą już niebawem, a na ich wyko-
nanie wykonawca ma czas do 30 listopada 2021 roku. 

Koszt tego zdania to: 2 452 000,00 zł brutto.

Tego samego dnia gospodarz gminy podpisał również umowę na zadanie pn. „Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Kłaju”. 
To przedsięwzięcie również wykonywać będzie ta sam firma, tylko na realizację tej inwestycji ma odrobinę mniej czasu, bowiem ostateczny 
termin wykonania to: 31 marca 2021 r.

Koszt tej inwestycji to: 2 790 000 zł brutto.

Oliwia Bieda
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Wójt Gminy Kłaj - Zbigniew Strączek 

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kłaj 
na Wspólne Ubieranie Choinki, 

które odbędzie się 22 grudnia 
o godzinie 16:00 pod Urzędem Gminy Kłaj.

W programie spotkania:

- wspólne ubieranie świątecznego drzewka,

- ciepły posiłek,

- kolędowanie.

A jeśli dzieci w tym roku były grzeczne 
to z pewnością nie zapomni o nich 

Święty Mikołaj!

Zapraszamy!

Stawki podatków lokalnych 
w roku 2020  

Szanowni podatnicy!

W dniu 27 listopada 2019 r. podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy 
Kłaj uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości, podatku od 
środków transportowych oraz opłaty targowej, które zaczną obowiązy-
wać od 1 stycznia 2020 r.

Poziom stawek podatku od nieruchomości od 1 m² powierzchni kształtuje 
się następująco:

Budynki mieszkalne - 0,76 zł,

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budyn-
ki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
- 21,41 zł,

Budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 11,12 zł,

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świad-
czeń - 4,84 zł,

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,20 zł,

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,91 zł.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,77 zł (od 1 ha powierzchni),

Grunty pozostałe - 0,33 zł,

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji - 3,13 zł,

Budowle - 2% ich wartości.

Stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłaty 
targowej pozostają na poziomie obowiązującym w roku 2019. 

Jednocześnie informujemy, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwarta-
łów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynio-
sła 58,46 zł za 1 dt (Komunika Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.). 
Na podstawie powyższego stawki podatku rolnego w 2020 r. będą 
wynosiły:

Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 146,15 za 1 ha przeliczeniowy, 

Dla pozostałych gruntów - 292,30 zł za 1 ha.  

Katarzyna Piotrowska-Ryś
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 

Ojczyzna to my

Patriotyczne serce naszej małej ojczyzny kolejny raz zabiło zgodnym 
rytmem 17 listopada w pięknej sali widowiskowej w Kłaju.

Uroczystość rozpoczęli młodzi „aktorzy” z Przedszkola Samorządowe-
go w Dąbrowie. Wzruszyli nas perfekcyjnie przygotowaną opowieścią 
słowno – muzyczną „O Wandzie, co nie chciała Niemca”. Występ dzie-
ci ubranych w strojach z epoki, troskliwie przygotowanych przez rodzi-
ców i opiekunów: Krystynę Dybczak, Renatę Kalisz i Kingę Wilk zachwycił 
widownię. Treść widowiska z pięknie, dramaturgicznie dobraną oprawą 
muzyczną i zaangażowanie dzieciaków stworzyło podniosłą atmosferę 
do wspólnego odśpiewania Hymnu. Dziękujemy, że pani Dyrektor Jadwi-
ga Kluz wraz ze swoim zespołem zechciała uświetnić nasze wydarzenie. 
Bardzo prosimy o kształtowanie kolejnych pokoleń zaangażowanych 
chórzystów. Będziemy na nich czekać.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj zaprosiło chóry Powiatu Wielickie-
go na wspólne śpiewanie w ramach IV Powiatowego Przeglądu Pieśni Patrio-
tycznych. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Powiat 
Wielicki w ramach Wspierania Realizacji Zadania Publicznego w dziedzinie 
„Wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Pierwszy raz gościliśmy CHÓR „TUTTE LE CORDE” z Gdowa, który w utwo-
rach: „Maki” (Hej dziewczyno), „Piechota”, „Wojenko, wojenko” pięknie się 
zaprezentował. Utwory opracował: Józef Świderski. Chórem dyrygowała: 
Elżbieta Gawryszewska. Grała: Elwira Utracka – Nachyła. Bardzo dziękuje-
my, że zechcieli Państwo dołączyć do naszego grona.

Kolejny raz zaszczycił nas miły, serdeczny i zawsze uśmiechnięty dyrygent 
Prof. Bogusław Grzybek ze swoim chórem „CANTATA” z Niepołomic wyko-
nał: „Hymn Powstańcie” – St. Moniuszki, „Marsz Mokotowa” w opracowaniu: 
Józefa Świdra i „Warszawiankę 1831”- Karola Kurpińskiego. Jesteśmy 
wdzięczni za stałą obecność na naszych przeglądach Pieśni Patriotycznej.

Zawsze z nami niezmiennie jest również Dyrygent Krzysztof Lebiest z chó-
rem „TOTUS TUUS” z Podłęża. Silne męskie głosy rozbrzmiały w utworach: 
„Bogurodzica”, „Serce w plecaku”, „Na strażnicy”. Zawsze powtarzamy, że 
Wasz męski chór nadaje „ton” temu wydarzeniu. Pozwala wyobrazić sobie 
tych walczących chłopców i mężczyzn. Śpiewem dodających sobie otuchy, 
lub zagłuszających bezgraniczną tęsknotę za domem, za ciepłem ukocha-
nych bliskich.

I tym razem gościliśmy Bocheński Chór Kameralny „SALT SINGERS”. Dyry-
gent Maciej Kozłowski jak zawsze dba o swój zespół inspirując młodych 
ludzi do czerpania radości ze wspólnego śpiewania. Widać, że dążenie 
do perfekcjonizmu w śpiewaniu idzie w parze z poczuciem humoru.

Gospodarze wieczoru, Gminny Chór „GAUDIUM” z Kłaja to tego dnia panie 
w białych bluzkach z czerwonymi szalami i mężczyźni z czerwonymi akcen-
tami przy białych koszulach wykonali utwory ”Moja ojczyzna”, „Pierwsza ka-
drowa” i „Bogurodzicę” w opracowaniu Pani Dyrygent: Renaty Kamoda przy 
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Pociąg do Wolności

8 listopada w szkole w Kłaju wybrzmiały piękne pieśni patriotyczne. 
W narodowych barwach odbyliśmy historyczną podróż Pociągiem 
do Wolności. Uczniowie naszej szkoły przedstawili wzruszający program 
słowno-muzyczny poświęcony 101. rocznicy Narodowego Święta 
Niepodłegłości. Historyczna podróż rozpoczęła się od stacji Niewola, 
następnym przystankiem była stacja Powstania, potem I Wojna Świa-
towa aż dotarliśmy do upragnionej Wolności. Na każdym przystan-
ku przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne 
na przełomie 123 lat niewoli.

Skrzypaczki: Emilia Tomasik, Julia Ślęczek, flecistka: Marysia Palej muzycz-
nie oddały ducha narodu polskiego, który nigdy nie tracił nadziei na odzy-
skanie niepodległości.

O godzinie 11.11 na stacji Wolność w naszej szkole rozbrzmiał Mazurek  
Dąbrowskiego w honorowej asyście sztandaru szkoły. W ten sposób włą-
czyliśmy się w ogólnopolską akcję MEN Szkoła do hymnu.

„Ja to mam szczęście,
Że w tym momencie
Żyć mi przyszło
W kraju nad Wisłą
Ja to mam szczęście”

Taką refleksją nasza młodzież zakończyła podróż Pociągiem do Wolności.

Dziękuję wszystkim artystom za wzruszający i refleksyjny występ, całej 
społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycielom za „biało-czerwone włą-
czenie się do akademii” i narodowego śpiewu.

Ewa Bułat

Centrum Wspierania Rodziny

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w ramach współpracy z gminą Kłaj od 
kilku lat realizuje projekt prowadzenia w ramach Centrum Wspiera-
nia Rodziny zajęć profilaktyczno – socjoterapeutycznych. Obecnie pro-
jekt jest realizowany w Szarowie, dzięki współpracy z władzami gminy 
Kłaj, która dotuje to zadanie.

W ramach tego zadania przez 10 miesięcy odbywają się zajęcia prowadzo-
ne przez specjalistów, skierowane do dzieci i młodzieży z gminy Kłaj.

W 2019 r. specjaliści Centrum Wspierania Rodziny realizują następujące 
zajęcia i obejmują pomocą dzieci i młodzież z gminy Kłaj:

1. Zajęcia wychowawcze, działalność koła artystyczno – plastycznego, 
organizacja czasu wolnego.

Głównym celem koła jest zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą 
sztuką jako umiejętnością pożyteczną, wykorzystywaną w życiu codzien-
nym jak również, jako formą spędzania czasu wolnego, mogącą rozwinąć 
się w interesujące hobby. Młodzież w ramach działalności koła nabywa i roz-
wija swoje umiejętności artystyczne. Największym powodzeniem cieszą 
się  zajęcia praktyczne, możliwość wyjazdu w ciekawe miejsca i spędzenie 
czasu wolnego robiąc coś kreatywnego. 

2. Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne

Zajęcia psychoedukacyjne to nabywanie oraz trenowanie umiejętno-
ści i zachowań społecznych. Zaspokajanie ważnych potrzeb między innymi: 
potrzebę zabawy, twórczości, zdobywania wiedzy, wsparcia ze strony do-
rosłych, wzajemnej akceptacji, współpracy oraz funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej. 

Zajęcia profilaktyczne mają na celu zapobieganie a także utrwalanie 
prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Celem tych zajęć jest 
także dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, zagrożeniach 
związanych z ich przyjmowaniem a także sposobem ich unikania. To także 
cała gama zajęć dotycząca umiejętności rozpoznawania uczuć, nazywa-
nia ich i radzenia sobie z nimi.

3. Zajęcia indywidualne z psychologiem

Zajęcia mają na celu określenie ewentualnych zaburzeń w sferze 
emocjonalnej, społecznej, poznawczej i behawioralnej. Określenie możli-
wości rozwojowych dziecka oraz środków i metod potrzebnych do zlikwi-
dowania zaburzeń. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju dziecka. 

4. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne mają na celu roz-
wijanie u dzieci samoświadomości własnych uczuć i emocji, kształtują umie-
jętność rozpoznawania własnych emocji i stanów emocjonalnych innych 

akompaniamencie: Marii Arkusz. Dynamiczne wielogłosowe wykonanie 
utworów w oprawie bieli i czerwieni rozświetliło scenę i nasze serca. Jedyne 
jakie nasuwało mi się skojarzenie oglądając i słuchając tego występu to ra-
dość, która ogarnia serce, kiedy się patrzy na - maki tak charakterystyczne 
dla naszej ojczyzny - rosnące w rozświetlonej słońcem przestrzeni. 

Kolejny raz Nasza mała ojczyzna zabiła zgodnym rytmem serc wzruszo-
nych wolnością, która jest nam dana teraz i tak radośnie możemy się z niej 
cieszyć. Pełni jednak pokory zachowujemy od zapomnienia świadomość 
historyczną dramatów, dzięki którym możemy „być”.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za tak liczne uczestnictwo w koncercie. 
Musicie Państwo przyznać, że wspólne śpiewanie na przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej z roku, na rok coraz piękniej nam wychodzi. Ogromnie cieszy 
tak liczna obecność dzieci na widowni. Nie ma piękniejszej lekcji historii niż 
wspólne wielopokoleniowe śpiewanie polskich pieśni.

Dorota Kosmowska
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj

Zadanie współfinansowane przez Powiat Wielicki.
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ludzi, uczą sposobów rozładowania napięć emocjonalnych. Celem tych 
zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez realizację ce-
lów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Zarówno cały cykl spo-
tkań jak i każde z nich osobno tworzą pewną dynamiczną całość, na którą 
składają się określone etapy pracy z grupą. Mają one również  na celu lepsze 
poznanie się dzieci, ustalenie norm grupowych, reguł i rytuałów, budowa-
nie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. W pracy 
grupy wspomagającej rozwój umiejętności społecznych wykorzystuje 
się różne metody aktywnej pracy dziecka, m.in. „burzę mózgów", dramę, 
pantomimę, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, 
oraz elementy zajęć plastycznych

5. Zajęcia świetlicowo-edukacyjno – rozwojowe: pomoc w nauce.

Głównym celem tych zajęć jest powtórka, uzupełnienie i utrwalenie 
materiału zdobytego na lekcjach matematyki. Uwagę poświęca się zarów-
no uczniom zdolnym jak i uczniom mającym trudności w nauce. Uczniowie 
zdolni zachęcani są do rozwijania zainteresowań natomiast uczniowie 
mający trudności ćwiczą przykłady na podobnym poziomie. 

Głównym celem spotkań jest wyrównywanie braków w wiadomościach 
i umiejętnościach uczniów, które są przyczyną trudności szkolnych. Pod-
czas ich trwania uczniowie wykonują szereg ćwiczeń i zadań. Mają okazję 
do omówienia, analizy i rozwiązywania problemów z którymi spotkali się 
na lekcjach matematyki. Zajęcia te są szansą m.in. do usystematyzowa-
nia wiedzy matematycznej, nabycia sprawności wykonywania obliczeń 
oraz kształtowania umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowa-
nia wypowiedzi. 

Wysoki poziom realizowanych zajęć przyczynił się do zainteresowa-
nia ze strony zarówno dzieci jak i rodziców. Mamy nadzieję, na dalszą 
kontynuację tego programu w kolejnych latach bowiem zapotrzebowanie 
na tego typu działania z roku na rok rośnie.

Gabriela Fil

Aktywny listopad w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Brzeziu

Listopad to wydawałoby się jesienny i mało „aktywny” miesiąc. Ale nie 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. 

Początek miesiąca minął pod znakiem atrakcji kulinarnych ponieważ 7 
listopada obchodziliśmy Dzień Kotleta Schabowego. Tradycyjny kotlecik 
na obiad smakował absolutnie każdemu,, jednak danie to nie należy 
do najzdrowszych, już następnego dnia obchodziliśmy Dzień Zdrowe-
go Jedzenia i Gotowania. Było równie pysznie i bardzo kolorowo. Uczestni-
cy mogli sprawdzić swoją wiedzę na ten temat rozwiązując ciekawe rebusy 
i zagadki.  

Bardzo przyjemną uroczystość obchodziliśmy 14 listopada czyli Dzień Se-
niora. Grupa naszych kochanych Seniorów jest niezwykle barwna i weso-
ła więc tym chętniej uczciliśmy ich dzień składając im życzenia i wręczając 
małe upominki. 

Koniec listopada chyba każdemu kojarzy się z zabawami andrzejkowymi. 
Nie inaczej było u nas. Imieniny Andrzeja uczciliśmy najpierw na zabawie 
organizowanej cyklicznie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słomirogu. Ich 
gościnność i atmosfera panująca na spotkaniach niezmiennie nas urzeka. 
26 listopada to nasz Ośrodek był organizatorem zabawy. Zaprosiliśmy 
naszych przyjaciół z Środowiskowego Domu Samopomocy z Tomaszkowic. 
Zabawa była przednia.

Listopad w Ośrodku minął nie tylko pod znakiem zabaw ale też wytężonej 
pracy. W końcu Święta Bożego Narodzenia tuż tuż, a przed nimi kierma-
sze świąteczne prezentujące nasze prace. Można je obejrzeć w siedzibie 
Ośrodka lub na kiermaszu bożonarodzeniowym w Urzędzie Gminy Kłaj 
na który serdecznie zapraszamy. 

Autor: M.B.
Foto: D. K.

Podziękowanie

Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Kłaj 
serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc 

oraz zaangażowanie 
w działalność statutową Stowarzyszenia:

- Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 
KRUSZGEO SA,

- Małopolskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wieliczce,
- Spółdzielni Handlowo – Usługowej w Kłaju,

- Państwu Elżbiecie i Romanowi Pagacz.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
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Gminny Turniej Pięknego Czytania

21 listopada odbyła się kolejna edycja Gminnego Turnieju Piękne-
go 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. Tym razem gościliśmy w sali wido-
wiskowej Urzędu Gminy w Kłaju. Uczestników przywitał pan dyrektor 
Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Kłaju - 
Kazimierz Sroka i pani dyrektor Iwona Marzec.

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 czy-
tania i dykcja oraz interpretacja tekstu literackiego. Jury konkursowe 
w składzie pani Ewa Bułat, pani Iwona Sobas i pani Anna Kokoszka, 
po „burzliwych” obradach wyłoniło laureatów. 

W kategorii kl. IV-VI:

I m – Natalia Kołodziej (SP Kłaj)
II m – Zuzanna Zięba (SP Szarów)
III m – Aleksandra Bogdanowicz (SP Targowisko)

Wyróżnienie: 

Krzysztof Włodarczyk (SP Targowisko) oraz Julia Sądel (SP Szarów)

W kategorii kl. VII-VIII:

I m – Dominik Kuras (SP Kłaj)
II m – Maja Talaga (SP Grodkowice)
III m – Zuzanna Bogdanowicz (SP Szarów)

Wyróżnienie: 

Anna Rajca (SP Grodkowice)

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Iwonie Marzec za wsparcie i pomoc 
przy organizacji konkursu. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, a lau-
reatów zapraszamy do zmagań w etapie powiatowym. 

Anna Kokoszka

Szokujący cyrk w Szkole Podstawowej 
w Brzeziu

28 listopada gościliśmy w naszej szkole cyrk „Szok”, który był u nas już 
nie pierwszy raz. Bardzo nas cieszy, że odwiedzają nas regularnie i za-
wsze umieją nas zaskoczyć.

Na początek przywitał nas bardzo zabawny klaun na szczudłach. Był rów-
nież pokaz żonglerki i ekwilibrystyki, sztuczki magiczne, jazda na rowerze 
z jednym kołem. Na koniec poznaliśmy pewnego przyjemniaczka – pyto-
na tygrysiego, który jak zwykle wzbudził największe emocje i zaintereso-
wanie. Dzieci czekają już z niecierpliwością na kolejny cyrk w przyszłym 
roku.

Karolina Kukiełka

Wizyta w aptece

Przedszkolaki miały ostatnio okazję odwiedzić punkt apteczny w Brzeziu. 
Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło. Pani farmaceutka opowiedziała nam 
o swojej pracy. Dzieciaki zobaczyły jak wygląda apteka od „kuchni”. 

Wcześniej dowiedziały się oczywiście o tym, co to są leki i że zażywanie 
leków może być tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Na koniec spotka-
nia dzieci zostały obdarowane witaminowym cukierkiem, książeczką 
oraz balonem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i cierpliwość.

Karolina Kukiełka
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Gminny konkurs recytatorski 
„Małe i duże Misie”

14 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach odbył się gminny przed-
szkolny konkurs recytatorski „Małe i duże Misie”. Do udziału zaprosiliśmy 
wszystkie  przedszkola z Gminy Kłaj. W konkursie wzięły więc udział 
reprezentacje sześciu przedszkoli ,wyłonione wcześniej w eliminacjach  
wewnętrznych. W tym roku do konkursu przystąpiło 30 dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat. 

Na cześć Pluszowego Misia - wiernego przyjaciela każdego dziecka  - 
wybrzmiały recytacje naszych małych artystów.  Publiczność nagradza-
ła brawami każdy występ, a Jury oceniało je biorąc pod uwagę: ogólne 
wrażenie artystyczne, indywidualną interpretację tekstu oraz dykcję 
i głośność wypowiedzi. 

Po zakończeniu części właściwej, Jury udało się na naradę. W tym czasie 
przedszkolaki zaproszono się na słodki poczęstunek oraz na krótkie 
integrujące zajęcia tematyczne – grupowe kolorowanie „Mega –Misiów”, 
poznanie „Misia Uszatka”. 

Jury dość długo spierało się w sprawie ostatecznego werdyktu, by po cza-
sie oznajmić, iż wyniki konkursu są następujące:

W grupie 3,4 – latków:

I miejsce : Maksymilian Świętek (Przedszkole w Grodkowicach);
II miejsce: Jakub Rakoczy (Przedszkole w Grodkowicach);
III miejsce: Natalia Kowal (Przedszkole w Szarowie).

Wyróżnienia: 

Karol Pieprzyca (Przedszkole w Dąbrowie);
Natalia Górka (Przedszkole w Targowisku);
Adam Michlewicz (Przedszkole w Brzeziu).

W grupie 5,6 – latków: ze względu na taką sama ilość punktów Jury 
przyznało trzy I miejsca:

Róża Kowalczyk (Przedszkole w Brzeziu);
Marek Lach (Przedszkole w Dąbrowie);
Milan Chmielek (Przedszkole w Grodkowicach).

Wyróżnienia:

Emilia Wrona (Przedszkole w Grodkowicach);
Natasza Tota (Przedszkole w Dąbrowie);
Lena Skupień (Przedszkole w Kłaju).

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
w postaci pluszowych misiów, książek, gier planszowych, towarzyskich, 
notesików itp. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Jednocześnie zachęcamy do podtrzymania listopadowej tradycji Święto-
wania Dnia Pluszowego Misia i zapraszamy również w przyszłym roku. 

Dziękujemy rodzicom i nauczycielom małych artystów, za zachęcenie 
i przygotowanie ich do konkursu. Podziękowania płyną również do dziew-
cząt z klasy 6 Sp w Grodkowicach (Mileny Dąbrowskiej, Patrycji Kozeli, Emi-
lii Tureckiej oraz Zuzanny Zięby) za pomoc w opiece nad przedszkolakami. 
Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową w Grodkowicach, 
a dofinansowany ze środków Gminy Kłaj. 

„…A gdy będziesz całkiem duży,
Miś Ci dalej będzie służył,

bo utuli Twoje dzieci,
- i tak jest już od stuleci”.

- Autor nieznany -

Organizator konkursu
Karolina Golarz

Zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kłaj

Spotkanie przedszkolaków z Kłaja 
z paniami z poczty

4 grudnia w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju gościliśmy Panią 
Naczelnik Poczty w Kłaju - Renatę Kawula oraz Panią listonoszkę Anię. 

Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą poczty, obowiązkami i trudnościa-
mi, z jakimi boryka się na co dzień listonosz. Dowiedziały się też, jaką drogę 
pokonuje przesyłka od nadawcy do adresata. Szczególne zainteresowanie 
przedszkolaków wzbudziła kolekcja znaczków pocztowych, jak również 
atrybuty listonosza: czapka i torba, której zawartość została ujawniona. 
Przedszkolaki serdecznie dziękują za to spotkanie.

Anna Wiśniewska
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„Lubię życie Przedszkolaka”, 
czyli Pasowanie 2019 

w Przedszkolu w Dąbrowie

Ten niezwykle ważny moment czyli Pasowanie nasze najmłodsze Przed-
szkolaki mają już za sobą. Był to piękny i bardzo uroczysty dzień, który 
na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

W tym roku pasowanie otrzymało aż 28 dzieci z dwóch grup Motyl-
ków i Pszczółek. Gratulujemy!

Joanna Pieprzyca

Projekt Małopolskie Talenty w SP Kłaj 
- kompetencje ponadprzedmiotowe 

- podsumowanie

Transformacja społeczno-ekonomiczna, szybki rozwój nauki oraz tech-
nologii informacyjnej, dynamika przemian cywilizacyjnych wyznaczają 
młodym ludziom wciąż nowe zadania. Zakończona część Projektu Ma-
łopolskie Talenty z zakresu KOMPETENCJI PONADPRZEDMIOTOWYCH 
(SPOŁECZNYCH I UCZENIA SIĘ) to propozycja zajęć przygotowują-
ca młodego człowieka do aktywności w interesującej, nieprzewidy-
walnej rzeczywistości XXI wieku, w której ważne będą te umiejętności, 
które wydają się ponadczasowe i mają charakter kluczowy dla sprawne-
go funkcjonowania w zmieniających się warunkach i sytuacjach.

Program zajęć miał więc za zadanie wspierać potencjał twórczy uczniów, 
rozwijać to, co w każdym z nich niepowtarzalne i oryginalne, jak również 
przygotowywać do aktywnego i kreatywnego przystosowania do środowi-
ska. Umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny 
wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w pracy. Dlatego celem realizowane-
go projektu Małopolskie Talenty jest nie tylko stworzenie warunków dla roz-
woju kompetencji kluczowych przedmiotowych - języka obcego, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, ale również tych 
ponadprzedmiotowych - społecznych i umiejętności uczenia się.

W ramach zajęć ponadprzedmiotowych uczniowie poznali kompetencje 
społeczne i obywatelskie. Uczyli się współpracy w grupie, integracji. 
Poznali metody motywujące do działania, dowiedzieli się jak rozwiązywać 
konflikty, skutecznie się uczyć oraz co robić, aby uniknąć zagrożeń czyhają-
cych na nich we współczesnym świecie.

Grupy prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
ze Szkoły Podstawowej w Kłaju, która została w tym celu przeszkolo-
na przez specjalistów.

Projekt Małopolskie Talenty z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych 
ukończyło:

I Etap edukacyjny (klasy VI) – 48 uczniów z naszej Gminy (6 grup po 8 osób 
każda) – zajęcia prowadziła pani Joanna Świegoda i pani Anna Margielewska;

II Etap edukacyjny (klasy VII/VIII) – 48 uczniów (6 grup po 8 osób każda) – 
zajęcia prowadziła pani Marzanna Włodek i pani Marta Kowalska.

Młodzi, zdolni zostali zakwalifikowani do projektu po napisaniu te-
stów w swoich szkołach podstawowych.

Zajęcia z kompetencji ponadprzedmiotowych, w każdej grupie obejmo-
wały 20 godzin, podzielonych na 4 spotkania:

Zajęcia 1. – Poznajmy się. Mam talent.
Zajęcia 2. – Komunikacja. Kreatywnie myślę.
Zajęcia 3. – Uczenie. Pamięć. Notowanie. Motywacja.
Zajęcia 4. – Emocje moje i Twoje.

Celem tego etapu było:

- tworzenie właściwej dla twórczości atmosfery – klimatu bezpieczeń-
stwa psychicznego, otwartości, spontaniczności, odwagi w myśle-
niu i działaniu,

- kształtowanie umiejętność słuchania innych i rozumienia poglądów, 
akceptacji różnic między ludźmi,

- pogłębienie integracji i współpracy rówieśniczej – umiejętności wspól-
nego myślenia i działania, rozumienie i przyjmowanie perspektywy innej 
osoby,

- zrozumienie zasad ważnych przy realizacji treningu twórczości – zasad 
i umów dotyczących zachowania w czasie treningu, odroczonej krytyki, ak-
ceptacji większości pomysłów, płynności, współdziałania w realizacji celu,

- kształtowanie umiejętności właściwej samooceny, pewności siebie, 
poczucia skuteczności, odwagi, gotowości do zmiany, samodzielności i od-
powiedzialności za myśli, działania i czyny,

- trenowanie gotowości komunikacyjnej – umiejętności słuchania i re-
agowania na wypowiedzi innych; formułowania myśli (monolog i dialog), 
skutecznego komunikowania się i adekwatnego do kontekstu wypowiada-
nia się, prowadzenia rozmowy, dyskusji,

- zdobycie umiejętności kontroli i oceny własnych zachowań – szacun-
ku dla własnej pracy i jej wytworów, umiejętności respektowania zasad 
i reguł,

- rozwijanie zaciekawienia, zaangażowania i motywacji ucznia do proce-
su tworzenia,

- kształtowanie zdolności dostrzegania problemów – zauważania ich we 
własnym otoczeniu oraz w skali globalnej, jasnego i konkretnego nazywa-
nia problemów,

- stymulowanie i rozwijanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie spostrze-
gawczości, stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i rozu-
mienia problemów, rozwijanie procesów uwagi, stymulowanie i rozwijanie 
wyobraźni oraz płynności, giętkości i oryginalności mylenia,

- rozwijanie umiejętności formułowania pytań, umiejętności oceny grada-
cji ważności pytań,

- kształtowanie umiejętności analizowania i wyróżniania potrzeb – wła-
snych potrzeb oraz potrzeb, wad i braków otoczenia, konstruktywnie 
krytycznej analizy dotychczasowych wytworów, idei, sytuacji,

- rozwijanie umiejętności stawiania sobie celów i zadań do zrealizowania,
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W Przedszkolu w Dąbrowie odpady 
segregujemy i przyrodę ratujemy!

Przedszkolaki z Dąbrowy doskonale wiedzą, że dzięki właściwej se-
gregacji odpadów chronimy środowisko naturalne i przyczyniamy się 
do dużych oszczędności.

Każda grupa w naszym przedszkolu otrzymała zatem specjalny kosz, 
który ułatwi prawidłowe segregowanie śmieci. Mamy nadzieję, że wiedzą, 
którą dzieci wyniosą z przedszkola podzielą się z członkami swojej rodziny 
i znajomymi.

Joanna Pieprzyca

- zaciekawienie problemami otwartymi, co sprzyja podtrzymywaniu i prze-
kształcaniu spontanicznej motywacji poznawczej w motywację wiadomą, 
pomaga w pokonaniu nieśmiałości, obawy przed nowym, kształtuje umie-
jętności odkrywania, rozpoznawania i wyrażania uczuć i emocji oraz ich 
akceptowania,

- wzmożony rozwój ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności, 
wewnętrznej motywacji, kreatywnych działań głębsze poznawanie i bar-
dziej wszechstronne wykorzystywanie własnego potencjału rozwojowe-
go oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”,

- przeżywanie satysfakcji z własnego działania, osiąganych wyników,

- kształtowanie i doskonalenie umiejętności kluczowych, ponadprzedmio-
towych, umożliwiających aktywność badawczą i twórczą ekspresję,

- pełniejsze zaspokajanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań, budowanie 
poczucia przynależności do grupy oraz odpowiedzialności za jej problemy,

- stawanie się coraz bardziej samodzielnymi w wymiarze zarówno indywidu-
alnym, jak i społecznym, zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności,

- kształtowanie świadomości użyteczności w życiu zdobywanej wiedzy, 
umiejętności, przekonań i postaw,

- uczenie się godzenia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialno-
ści za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością 
innych.

Naszym grupom życzymy pomyślności w rozwijaniu kom-
petencji kluczowych przedmiotowych - języka obcego, 
nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości.

Anna Margielewska

Szkoła Podstawowa w Targowisku  
w kampanii społecznej NO PROMIL - 

NO PROBLEM

Od dwunastu lat w województwie małopolskim organizowana jest kam-
pania społeczna NO PROMIL-NO PROBLEM. Jej celem jest ograniczenie 
liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kie-
rownicą (alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również wzmocnienie 
postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbu-
dza wątpliwość co do stanu trzeźwości.

Włączyliśmy się w działania Kampanii poprzez:

1. Zgłoszenie udziału szkoły w kampanii.

2. Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferen-
cji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W tym 
roku podjęto temat, „W jaki sposób skłonić siebie/ludzi do zmiany swoich 
zachowań. Transteoretyczny model zmiany James Prochaska i Carlo DiCle-
mente – /zagadnienie poruszył pan Jacek Wysowski.

3. Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne 
w klasach wg scenariuszy zajęć profilaktycznych zaproponowanych 
przez organizatorów dotyczących korzyści płynących ze wzajemnej 
współpracy.

4. Szkolni liderzy z klasy siódmej wzięli udział w Małopolskim Forum Lide-
rów Młodzieżowych w Wieliczce. W czasie trwania Forum młodzi zdobywa-
li nowe doświadczenia i integrowali się z liderami z Małopolski. Brali udział 
w warsztatach na temat zasad dobrej współpracy i roli liderów, wspólnie 
poszukiwali sposobów reagowania na zagrożenie, jakie stwarzają osoby 

nietrzeźwe na drogach, uczyli się podejmowania decyzji, odpowiedzialno-
ści za siebie i innych.

5. W dniu 22 listopada 2019 r. odbył się Marsz na rzecz trzeźwości. Wzię-
ły w nim udział klasy od czwartej do siódmej. Uczniowie pod opieką 
wychowawców przemaszerowali ulicami Targowiska oraz Kłaja. Podczas 
marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulot-
ki oraz listy dzieci do kierowców. Uczniowie nieśli transparenty, balony 
i koszulki no – promilowe, które przemawiały do kierowców.

6. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym, w którym nale-
żało przedstawić sytuację prawdziwą lub wyobrażoną z wykorzystaniem 
przesłania kampanii. 

Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie 
i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości. 

Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
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Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów…  
101 rocznica odzyskania 

niepodległości w Targowisku

101 lat temu Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli. Uczniowie 
szkoły w Targowisku wzięli udział w szkolnych obchodach tej rocznicy. 

8 listopada pod opieką nauczycieli udali się do kaplicy w Targowisku. 
O 11.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona przez 
ks. proboszcza Krzysztofa Cwenara. Ksiądz proboszcz przypomniał dzie-
ciom i młodzieży słowa Jana Pawła II: Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, 
co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu oj-
czystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, 
jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich 
ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. 

Następnie za sztandarem uczniowie, nauczyciele i goście udali się pod 
Pomnik Niepodległości. Tam odśpiewano Hymn i złożono kwiaty. Został 
także odczytany Apel Poległych. Uroczystość uświetnili strażacy, którzy 
zaprezentowali pokaz musztry paradnej. Efektowna, doskonale przygoto-
wana zmiana warty przykuła uwagę zgromadzonych. 

Kolejnym punktem obchodów była akademia w wykonaniu uczniów klasy 
VIII pod kierunkiem pana Szymona Stokłosy, z pomocą pani Małgorzaty 
Bolek. W skupieniu dzieci wysłuchały lekcji historii przypominającej o wal-
kach o wolność, jakie Polacy toczyli od czasu utraty niepodległości po wiek 
XX. Na koniec każda klasa zaprezentowała pieśni patriotyczne. Znakomicie 
przygotowali się najmłodsi. Słuchacze włączali się w śpiew.

Bardzo dziękujemy Gościom za udział w naszej uroczystości: pani Annie 
Wójtowicz - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko, panu Sylwe-
strowi Śmiałkowi - Radnemu Gminy Kłaj, panu Mieczysławowi Piwowaro-
wi - Sołtysowi Targowiska, panu Krzysztofowi Naruszewiczowi i Strażakom 
oraz Mieszkańcom Targowiska.

Patrycja Winzer

„Na ratunek Ziemi, 
czyli co o segregacji odpadów, 

śmieci powinny wiedzieć dzieci” 
– zajęcia w klasach I – III Szkoły 

Podstawowej w Kłaju

Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrasta-
jąca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stąd 
ważne jest abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. W bieżą-
cym roku szkolnym wznowiliśmy edukację w zakresie selektywnej 
zbiórki odpadów.  Podjęte działania są kontynuacją i pogłębieniem 
zadań z poprzednich lat. We wszystkich klasach I - III przeprowadzone 
zostały prelekcje: „Na ratunek Ziemi, czyli co o segregacji odpadów, 
śmieci powinny wiedzieć dzieci” mające na celu zmotywowanie dzieci  
do właściwych postaw w gospodarce odpadami.

- O czym mówiliśmy podczas prelekcji? Oczywiście o tym jak segregować 
odpady, co to jest recykling, co to jest drugie życie odpadów, co to są 
ekoznaki. Zajęcia dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych 
i miały  charakter interaktywny oraz praktyczny. Zadaniem dzieci było m.in. 
prawidłowe segregowanie odpadów według zasad obowiązujących na te-
renie Naszej Gminy, z czym poradziły sobie bardzo dobrze.

Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom ważnego tematu, jakim 
jest selektywna zbiórka odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. 
Najmłodszym uświadomiono zagrożenia jakie niesie za sobą zaśmiecanie 
środowiska, w którym żyją. Szczególnie zwrócono uwagę na dbałość 
o własne środowisko i sposoby segregacji odpadów. Wiele emocji wzbu-
dziło zadanie: Dwa światy, w których uczniowie mieli nagrodzić mieszkań-
ców ekologicznej planety i przyznać mandaty tym, których postawa jest 
mało ekologiczna. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcji, chętnie 
odpowiadali na zadawane pytania.  

Jako szkoła przywiązujemy dużą wagę so tego problemu, dlatego każde 
dziecko otrzymało poradnik praktycznej segregacji odpadów, który 
w jasny i przejrzysty sposób pokazuje, co gdzie wyrzucać. Na szkolnym 
korytarzu pojawiły się również pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów, oraz pojemniki specjalne na baterie, puste tubki po kleju, zakrętki. 
W każdej klasie osobno zbieramy również makulaturę. Dopełnieniem zajęć 
było przygotowanie przez dzieci plakatów: Recepta dla Ziemi, których 
wykonanie nagrodzone zostało upominkami.

Anna Margielewska

Spotkanie projektowe ERASMUS+ 
w Szarowie

Od września 2019 roku Szkoła Podstawowa w Szarowie bierze udział 
w międzynarodowym projekcie Erasmus+ "The joy of exploring cultural 
heritage with new educational mrthods" („Radość odkrywania dziedzic-
twa kulturowego z nowoczesnymi metodami pracy w szkole”). Projekt 
ma na celu podniesienie kompetencji społecznych, międzykulturowych, 
językowych, informatycznych u uczniów, a także propagowanie in-
nowacyjnych metod wśród nauczycieli. Koordynatorem projektu jest 
Szkoła z Szarowa, partnerami są szkoły z Grecji (Dimotiko Sxolio Hortiati – 
Hortiatis), Hiszpanii (Colegio Luisa de Marillac - El Puerto de Santa Maria), 
Litwy (Vilniaus "Zaros" gimnazija- Vilnius), Rumunii (Scoala Gimnazia-
la Mihai Eminescu – Nasaud) oraz Turcji (Mehmetcik Ilkokulu – Uşak). 
Inicjatorem i koordynatorem działań projektowych wszystkich szkół jest 
p. Edyta Imos, zaś koordynatorami merytorycznymi p. Sabina Zaporow-
ska i p. Aleksandra Gruszecka.

W dniach 03.11 – 08.11.2019 nasza szkoła była gospodarzem  pierwsze-
go międzynarodowego spotkania projektowego programu Erasmus+. 
W ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniów przybyło do nas 19 
uczniów z Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii i Turcji. W krótkim programie 

12



SAMODZIELNOŚĆ   Grudzień 2019

OŚWIATA
szkoleniowym dla pracowników uczestniczyło 20 nauczycieli z tych samych 
krajów. Z naszej strony zaangażowanych było 20 uczniów z klas V-VII oraz 8 
nauczycieli. Przez pięć dni uczestnicy wymiany wzięli udział w wielu róż-
norodnych działaniach prowadzonych zarówno w szkole jak i poza nią. 
Ceremonia otwarcia odbyła się w na hali gimnastycznej z udziałem przed-
stawicieli lokalnych władz, społeczności szkolnej oraz uczniów i nauczycie-
li z partnerskich szkół. Przygotowany program artystyczny był imponujący, 
a występujący artyści bardzo profesjonalni. Aktywności kolejnych dni wy-
rażały się działaniami zarówno w sferze dydaktyki (nowoczesne metody 
pracy z uczniem, technologia informacyjno – komunikacyjna, języki obce), 
jak i w zakresie wybranych kompetencji kluczowych (wzmocnienie 
kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności wyrabianie 
postawy szacunku dla swojego kraju oraz europejskiego dziedzictwa kul-
turowego, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie wielokul-
turowym). Uczestnicy mobilności wzięli udział w kilku, przygotowanych 
na tę okazję warsztatach. Pierwsze warsztaty dla uczniów pt.: „Poznajmy 
się” przeprowadziła p. Monika Nęcka (wykładowczyni przedmiotów  edu-
kacji artystycznej na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego). Kolejne szkolenie dla uczniów doty-
czyło nowoczesnych metod nauczania posiłkujących się treściami i narzę-
dziami cyfrowymi - mapy myśli. Poprowadziły je nauczycielki z naszej szkoły 
p. Dorota  Chudecka i Sabina Zaporowska. Uczniowie, podzieleni na 6  mię-
dzynarodowych zespołów (każdy zespół pracował nad innym państwem 
projektowym, a liderem był uczeń danego państwa) tworzyli papierową 
mapę myśli, którą następnie przenosili  na Coggle, czyli do aplikacji in-
ternetowej służącej do mapowania myśli. Powstała w ten sposób jed-
na internetowa mapa myśli dotycząca dziedzictwa kulturowego państw. 
Dla goszczących w naszej szkole nauczycieli przygotowano również intere-
sujące szkolenia. Rozpoczęły się one od warsztatów pt.: „Dziedzictwo kultu-
rowe w nauczaniu szkolnym”, które poprowadziła p. Monika Nęcka. Celem 
szkolenia było przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych zwią-
zanych z dziedzictwem kulturowym materialnym i niematerialnym 
oraz sposobów wykorzystania lokalnych zabytków i zasobów dziedzic-
twa w nauczaniu szkolnym. Podczas kolejnych warsztatów dorośli uczestnicy 
poznawali metodę WebQuest, która uczy przemyślanego i konstruktywne-
go korzystania z zasobów Internetu oraz  pokazuje, że wirtualna sieć może 
być narzędziem pracy. Szkolenie pt.: „WebQuest w projektach Erasmus+”: 
poznanie metody WebQuest na potrzeby projektu międzynarodowe-
go poprowadziły p. Aleksandra Gruszecka i Edyta Imos. Nasi goście 
projektowi mogli nieco wytchnąć od wysiłku umysłowego biorąc udział 
w warsztatach plastycznych techniką decoupage, które zorganizowała p. 
Agnieszka Wróbel ze Stowarzyszenia „Świat przyjaciół”. Spotkania projekto-
we to nie tylko nauka ale także poznawanie pięknych miejsc goszczącego. 
kraju.  Uczestnicy mobilności odkrywali uroki  Kopalni Soli i Tężni solan-
kowej w Wieliczce Odbyli także pasjonująca wędrówkę po Krakowie 
w ramach przygotowanej dla nich gry miejskiej. Wzięli też udział w  spotka-
niu z lokalnymi władzami w Kłaju, które zakończyło się wspaniałym spek-
taklem „Pan Twardowski” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Kłaju pod czujnym okiem p. Iwony Nowak. Ciekawym elementem spo-
tkania projektowego było zaproszenie goszczących uczniów do polskich 
domów. Wspólnie spędzany czas sprzyjał integracji i kształceniu kompeten-
cji językowych. Wielką niespodzianką dla gości było przyjęcie zgotowane 
przez naszych rodziców, podczas którego odbywała się degustacja polskich 
smakołyków. Spotkanie swoim występem uświetnili: Maja Talaga z klasy 
VII, zespół p. Bogdana i Marzeny Czyż, a dyskotekę poprowadził p. Marcin 
Gruszecki. Bardzo wzruszająca okazała się ceremonia zakończenia, któ-
ra była zwieńczeniem realizacji działań projektowych minionych dni. Każdy 
z uczestników otrzymał certyfikat oraz upominki od koordynatorów szkół 
partnerskich. Nasz udział w organizacji mobilności był wspaniałym doświad-
czeniem. Spotkanie odbyło się w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze. 
Zabawy integracyjne umożliwiły bliższe poznanie się wszystkich uczestni-
ków projektu. Szkolenia dały możliwość poznania nowoczesnych metod 
nauczania i wykorzystywania narzędzi cyfrowych. Nauka o dziedzictwie 
stała się inspirującym doświadczeniem zbiorowym. Wizyta dała wszyst-
kim uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń, poznania kultury 
i gościnności nas jako gospodarzy, wspólnego podejmowania działań, 
doskonalenia umiejętności językowych. Teraz przed nami realizacja zadań 
projektowych w poszczególnych szkołach. Z entuzjazmem czekamy na ko-
lejne spotkanie projektowe, które odbędzie się w Turcji, w marcu, a rolę 
gospodarza będzie pełnić szkoła podstawowa Mehmetcik Ilkokulu w Uşak.

Zespół projektowy: Edyta Imos, Sabina Zaporowska, Aleksandra Gruszecka

Z podróżnikiem w świat
2 grudnia w Przedszkolu w Brzeziu mieliśmy okazję gościć podróżnika, 
który z dużym zaangażowaniem opowiadał o swoich podróżach, 
a głównie o ostatniej do Amazonii. 

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o życiu tamtejszych ludzi i plemion 
i o ich zwyczajach. Obejrzeliśmy niesamowite zdjęcia dwudziestoczterogo-
dzinnej mrówki lub bardzo sympatycznych delfinów, które są sympatyczne 
tylko wtedy, kiedy się ich nie boimy, kiedy wyczują tylko nasz strach 
zaczynają atakować. Poznaliśmy tajemniczy świat dżungli i zwierząt, które 
ją zamieszkują. Bardzo dziękujemy i prosimy o więcej, gdyż z oczywistych 
powodów się tam nie wybierzemy. 

Karolina Kukiełka
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Przedszkolaki z Grodkowic 
w Fabryce św. Mikołaja – 

wycieczka do klockolandu

26 listopada Przedszkolaki wybrały się do Klockolandu w Krakowie. 
Wspólnie z dziećmi przenieśliśmy się do magicznej krainy św. Miko-
łaja. Zobaczyliśmy jak elfy tworzą zabawki dla dzieci z całego świata, 
napisaliśmy list do św. Mikołaja i zbudowaliśmy własne ozdoby cho-
inkowe, którymi przystroiliśmy 3 metrową choinkę z klocków Lego. 
Następnie w grupach mogliśmy zbudować własne klockowe choinki. 
Na końcu przygody gościliśmy w strefie zabawy świętego Mikołaja, 
gdzie wypróbowaliśmy działanie robotów Lego, otrzymaliśmy udekoro-
wane przez roboty bombki choinkowe, a także odebraliśmy od Lego – 
Elfów certyfikaty grzecznego dziecka. Z nadzieją na rychłe spotkanie ze 
Świętym wróciliśmy do domów.  

Karolina Golarz

Stasiu, Jasiu, Aniu byliście w tym 
roku grzeczni…

W ostatnich dniach dzieci często słyszały te słowa. Wszystko za sprawą 
św. Mikołaja, który jak co roku przychodzi do naszych pociech. 

Przedszkole w Brzeziu również odwiedził Święty Mikołaj i rozdał prezenty 
grzecznym dzieciom. W związku z tym, że nie doczekaliśmy się śniegu nie 
przyjechał saniami, lecz  wozem strażackim wraz ze swoimi strażackimi el-
fami, co było równie sympatyczne. Dzieci też miały prezent dla Mikoła-
ja w postaci wierszyków i piosenki. W imieniu swoim i Pani Antoniny Biernat 
chciałabym podziękować  przedszkolnej Radzie Rodziców, która bardzo po-
mogła w przygotowaniach do tak ważnego dnia oraz naszym lokalnym 
Mikołajom. Mam tu na myśli Pana Marcina Kowalczyka, od którego dosta-
liśmy prezent oraz czekoladowe wafelki  oraz Pana Andrzeja Kuczko, który 
podarował dla dzieci słodycze, za co bardzo dziękujemy.

Karolina Kukiełka

Mikołaj, Mikołaj!
5 grudnia Przedszkole Samorządowe w Kłaju odwiedził bardzo miły 
i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał 
na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt 
inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej 
zabawy i tańca. Pomimo braku białego puchu, jak co roku przybył 
na czas. Zanim Mikołaj rozdał prezenty dzieci oglądnęły przedstawienie 
„Prezent świąteczny”. A potem nadszedł ten moment...

We wszystkich grupach spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przy-
jaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały 
wierszyki oraz siadały Mu na kolanach. Święty Mikołaj obdarował wszyst-
kie dzieci słodkimi prezentami. Jak co roku każde dziecko mogło zrobić 
sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach dzieci malowała się 
wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty 
Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

Anna Wiśniewska

Spotkanie przedszkolaków z Kłaja 
z Górnikiem

Tradycyjnie w okolicach dnia św. Barbary, czyli patronki wszystkich 
górników  w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju gościliśmy górnika. 
W tym roku nasze przedszkole odwiedził górnik z Kopalni Soli w Wielicz-
ce. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się opowiadaniu o pracy w kopalni. 
Z zaciekawieniem patrzyły na galowy mundur. Dowiedziały się skąd 
się wzięła sól i węgiel, jak powstały. Wysłuchały legendy o św. Kindze. 
Następnie oglądnęły zdjęcia przedstawiające prace górnika oraz ma-
szyny, którymi się w swojej ciężkiej pracy posługuje. Pan górnik zapre-
zentował także i omówił przeznaczenie różnych akcesoriów górniczych 
oraz przedstawił rodzaje węgla oraz soli. Można było przymierzyć cza-
ko oraz oglądnąć zdjęcia oraz sprzęt, który zabiera ze sobą pod ziemię 
każdy górnik.

Serdecznie dziękujemy Panu górnikowi w imieniu wszystkich dzieci z przed-
szkola. Przekazujemy staropolskie pozdrowienie górnicze: szczęść Boże.

Anna Wiśniewska
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Tu zaszła zmiana

Tu zaszła zmiana to tytuł nieco zapomnianego opowiadania Marii C 
Dąbrowskiej. Opisywała w nim, jak w ciągu lat zmieniał się 
widok z okna kamienicy, którą zamieszkiwała. Pewne skojarze-
nia z tym utworem przychodzą na myśl, kiedy obserwujemy 
zmieniający się od końca czerwca br. budynek szkoły w Kłaju. Historia po-
wstania tej placówki oświatowej sięga XIX wieku. Możemy ją odnaleźć tu:  
http://spklaj.e-24h.pl/historia-szkoly/ Ostatnie lata należące już 
do XXI w. zaowocowały trzema dużymi zmianami. Pierwsza w 2004 
roku nadała bryle budynku wyrazisty, nowy wygląd z zewnątrz, który 
uzyskano dzięki wymianie okien, ociepleniu i otynkowaniu. W 2008 
roku uroczystemu nadaniu imienia szkoły towarzyszyło oddanie do użyt-
ku hali sportowej, co było inwestycją trudną i wymagającą sporych 
nakładów. Bez wątpienia trzecią zmianą jest tegoroczny remont obej-
mujący głównie korytarze szkoły. 

Na parterze zostały wymienione instalacje: elektryczna i gazowa. Stare 
grzejniki zastąpiły nowe; wykonano podwieszany sufit z ledowym oświe-
tleniem, który wraz z nową podłogą i odświeżonymi ścianami nadaje 
przestrzeni korytarza widok zaskakujący nowoczesnym dizajnem. Trzy 
kolory: biały, żółty i szary stanowią swoisty lejtmotyw aranżacji przestrzeni. 
Uzupełnieniem są nowe drzwi z bezpiecznymi klamkami, parapety, kącik 
relaksacyjny dla uczniów oraz utrzymane w kolorystyce korytarza tablice 
informacyjne czy kosze na odpady, mające nie tylko użytkowy, ale i deko-
racyjny charakter. Wszystko razem stanowi estetycznie zharmonizowaną 
całość.

Remont nie ominął  korytarza drugiego piętra, gdzie wyraźnym akcentem 
są nowe, kolorowe wykładziny i wymienione drzwi. Trwa jeszcze urządza-
nie dwóch kącików zabaw dla kl. I-III.

Pracami modernizacyjnymi zostały objęte również schody główne-
go i bocznego wejścia do budynku, co wprawdzie chwilowo utrud-
nia komunikację, ale już widać efekty pracy ekipy remontowej. Przy 
okazji unowocześnienia wnętrza szkoły naprawiono uszkodzone, stare 
ogrodzenie. Szkoła po remontowej zmianie zmieniła swoje oblicze, co wi-
dzi każdy, kto do niej zagląda. 

Fotografie w galerii wykonała: Joanna Świegoda
Oprac. tekstu: Bożena Topór-Karpińska

Tu zaszła zmiana... Podziękowania

Remont szkoły to niełatwe logistycznie przedsięwzięcie i nie udałoby 
się, gdyby nie pomoc wielu osób. Dlatego w imieniu Dyrekcji, Gro-

na Pedagogicznego i Uczniów pragnę podziękować Rodzicom, którzy 
w tym uczestniczyli: pp. Małgorzacie i Krzysztofowi Balikom, Jolancie 
Kijowskiej, Markowi Krokowi, Beacie Lawerze, Piotrowi Matiasikowi, 
Ryszardowi Molędzie, Ilonie Motołowej, Ewie Niedzielskiej, Wiktoro-
wi Olearczykowi, Joannie Tylce, Anicie Włodarczyk, Rafałowi Włodar-

czykowi, Monice Wojas, Angelice Wołek, Pawłowi Wronie oraz Paulinie 
i Dariuszowi Zamętom.

Dziękuję wszystkim Nauczycielom i Pracownikom obsługi, którzy 
włączyli się w prace remontowe i porządkowe.

Dziękuję Panu Wójtowi Zbigniewowi Strączkowi, który życzliwością, 
cennymi uwagami i pomocą wspierał  zmianę, która zaszła w naszej szkole.

Dyrektor Szkoły Joanna Świegoda
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Turniej Mikołajkowy
W sobotę 30.11.2019 r. w Hali Sportowej przy SP Kłaj rozegrany został 
turniej Mikołajkowy w którym wystartowało 123 zawodników Szachow-
nicy. Podzieleni na trzy grupy wiekowe w czapeczkach Mikołajkowych 
punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęli rywalizację przy szachownicach.

Klasyfikacja ogólna:

Grupa A (ur. w 2012 i młodsi):

1. Milan Chmielek
2. Łukasz Nieckula
3. Karol Gądor

Grupa B (ur. 2009-2011):

1. Kamelia Chmielek
2. Tadeusz Burkowski
3. Szymon Kusak

Grupa C (OPEN):

1. Filip Sleziak
2. Dawid Klejdysz
3. Maciej Palich

Klasyfikacja dziewczynek:

Grupa A (ur. w 2012 i młodsi)

1. Zosia Marzec
2. Matylda Stopa
3. Milena Duras

Grupa B (ur. 2009-2011):

1. Helena Woźniak
2. Zuzanna Turecka
3. Emilia Kołtun

Grupa C (OPEN):

1. Emilia Babraj
2. Martyna Kutek
3. Amelia Kaczmarczyk

Najmłodsza zawodniczka turnieju:

Daria Gądor ur. w 2015 roku

Bardzo dziękujemy osobom, którzy przyczynili się do organizacji i wspar-
cia tego wydarzenia, a szczególne słowa podziękowania kierujemy dla:

-Pani Joanna Świegoda, Dyrektor SP Kłaj
-Pani Krystyna Gierat, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
-Pan Wojciech Wilk
-Pan Daniel Szewczyk, firma KlimaSystem
-Pan Maciej Laskowicz, firma Linkart
-Pan Radosław Turecki
-Pan Jacek Gądor, firma JG.BYGG
-Podziękowania oczywiście dla Mikołaja 

Zarząd KS Szachownica

Trenujemy i ćwiczymy!

Akademia Ruchu na wiosnę będzie obchodzić 10–lecie swojej działal-
ności. Wszystkie grupy intensywnie trenują i przygotowują się do poka-
zu i konkursów. 

Żeby ulepszyć i udoskonalić technikę taneczną, oprócz systematycznych 
treningów z trenerem: Ewą Lipińską – Glica, Sylwią Nieradka, dzieciaki i mło-
dzież uczestniczą w warsztatach, obozach organizowanych przez Akademię 
Ruchu. Pod koniec listopada odbyły się w SP w Kłaju warsztaty taneczne: 
Master Class  z tancerką i choreografem Marzeną Suder. Pierwszy blok 
dwugodzinnych warsztatów obejmował przygotowanie młodych tancerzy 
z techniki: Jazz oraz Disco Dance. Natomiast kolejnym blokiem będzie 
przygotowanie układu tanecznego zawierającego elementy wszystkich 
trenowanych technik.

Ewa Lipińska - Glica
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Zachwycający koncert Jacka Wójcickiego i zespołu „Camerata Cracovia”

15 listopada w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbył się koncert wyjątkowo utalentowanego – Jacka Wójcickiego i zespołu „Camerata Cra-
covia”. Na scenie prócz niezwykle lubianego krakowskiego śpiewaka pojawili się: 

• Marta Trybulec – sopran,
• Ada Bujak – sopran,
• Justyna Młynarczyk – viola da gamba,
• Dmytro Hubjak – bandura,
• Ireneusz Trybulec – lutnia, kierownictwo artystyczne.

Artyści zachwycali talentem i żartem liczną publikę pieśniami dawnej Polski i Ukrainy. Na to wydarzenie zaprosili: Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj 
oraz Fundacja im. Władysława Żeleńskiego. 

Zadanie finansowane przez Gminę Kłaj. 

Oliwia Bieda
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Sukcesy międzynarodowe naszych karateków
Miesiąc listopad obfitował w liczne starty karateków z naszej gminy. Po raz kolejny podopieczni Rafała Wajdy pokazali wysoką klasę i udowodnili, że są 
jednymi z najlepszych zawodników na arenie międzynarodowej.  Na pierwszy rzut Mistrzostwa Świata w Karate Fudokan, które odbyły się w pierwszy 
weekend listopada w Niemczech. Tam wystartowała czwórka naszych karateków: Karolina Wyporek, Krzysiek Buczek, Klaudia Wajda oraz Kamil Rak. 
Tydzień później odbyły się najważniejsze w sezonie zawody, Mistrzostwa Europy oraz Puchar Świata Dzieci, tym razem nasi mieszkańcy zameldowa-
li się w czeskim Brnie. Starsi w sobotę walczyli o medale Mistrzostw Europy, pojedynki były bardzo zacięte, w końcu przyjechali najlepsi zawodnicy ze 
starego kontynentu. Niejednokrotnie stawaliśmy na najwyższym stopniu podium, udowadniając,  że karate w naszej gminie stoi na bardzo wysokim 
poziomie. W niedzielę od rana do nocy swoje zawody rozgrywały dzieci. Idąc za przykładem starszych kolegów, nie dawali za wygraną i dorzuci-
li do wielkiego worka z medalami swoje złote, srebrne i brązowe krążki.

Jesteśmy bardzo dumni, że medaliści Mistrzostw Europy i Świata są mieszkańcami gminy Kłaj, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

Mistrzostwa Europy:

• Klaudia Wajda - złoto w kumite indywidualnym, fukugo, kumite drużynowym i kata drużynowym,
• Krzysztof Buczek - złoto w kata drużynowym, srebro w kata indywidualnym,
• Kamil Rak - złoto w kata indywidualnym i kata drużynowym oraz brąz w enbu,
• Karolina Wyporek - złoto w kumite indywidualnym oraz fukugo,
• Natalia Firlit - złoto w kata drużynowym oraz brąz w kata indywidualnym.

Puchar Świata Dzieci:

• Magdalena Chorąży - złoto w kata indywidualnym oraz brąz w enbu,
• Milan Chmielek - złoto w kata indywidualnym,
• Nina Zięba - brąz w kata drużynowym i kata indywidualnym,
• Julia Cieśla - złoto w kumite indywidualnym oraz brąz w enbu,
• Helena Moskwa - złoto w kata drużynowym, srebro w kata indywidualnym oraz brąz w enbu,
• Antonina Majewska- srebro w kata indywidualnym.

Mistrzostwa świata Fudokan:

• Klaudia Wajda - srebro w kumite drużynowym i kata drużynowym oraz brąz w fukugo,
• Kamil Rak - srebro w kata drużynowym,
• Krzysztof Buczek - srebro w kata drużynowym oraz brąz w enbu.

KKKT
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A gdy święta tuż, tuż…

Starszy Pan w czerwonym stroju, z długą białą brodą, ulubieniec wszyst-
kich dzieci, na którego czeka się 12 miesięcy – o maluchach z naszej 
gminy w tym roku również nie zapomniał. 8 grudnia, zaprzęgiem cią-
gniętym przez renifery i w towarzystwie swoich najlepszych przyjaciół 
– elfów przybył do Kłaja. 

W tym roku ilość dzieci, które swoim zachowaniem zasłużyły sobie na pre-
zent była rekordowa. Blisko 500 dzieciaków przybyło do Urzędu Gminy 
w Kłaju aby na chwilę usiąść Mikołajowi na kolanach, zamienić z nim kil-
ka słów i zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Niektóre z dzieci w do-
wód wdzięczności ofiarowały przybyszowi prosto z Laponii własnoręcznie 
pomalowane kolorowanki. Radość na twarzach dzieci malowała się również 
gdy te mogły szaleć w suchym basenie wypełnionym kolorowymi piłecz-
kami, układać wielkie klocki czy zjeżdżać w nieskończoność na zjeżdżalni. 

Gorąco dziękujemy Świętemu Mikołajowi, który uderzająco podobny był 
do Pana Jana Płachno, że co roku od pięciu lat nie omija szerokim łukiem 
naszej gminy.

Tego samego dnia przez wejściem do Urzędu zapachniało grillem, 
pierniczkami i grzańcem. Tam bowiem odbył się tradycyjny Kiermasz Bo-
żonarodzeniowy. Przechadzający się miedzy straganami mogli zakupić 
wszystko to co potrzebne aby w domu pojawiła się tzw. magia świąt. Stro-
iki, bombki, pierniki, ozdoby choinkowe i wiele innych własnoręcznie 
wykonanych dzieł wystawili: 

- Przedszkole w Targowisku,
- Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”,
- Koło Gospodyń z Szarowa, 
- Szkoła Podstawowa w Grodkowicach, 
- Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół” z Szarowa, 
- Szkoła Podstawowa w Kłaju, 
- Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Kłaj

Organizatorem wydarzenia było Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek.

Oliwia Bieda

Lista tegorocznych Mikołajów!
1. Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj 
2. Zbigniew Fic – Sekretarz Gminy
3. Jadwiga Skoczek – Radna Powiatowa
4. Bogdan Czyż – Dyrektor GOPS’u
5. Kamila Polak – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
6. Andrzej Jeż – Gminna Spółka Wodna 
7. Marzena Czyż – Dyrektor SP Szarów 
8. Patrycja Winzer – Dyrektor SP Targowisko 
9. Iwona Marzec – Dyrektor SP Grodkowice 
10. Joanna Świegoda – Dyrektor SP Kłaj
11. Małgorzata Sobkiewicz – Dyrektor SP w Brzeziu 
12. Jadwiga Kluz – Dyrektor Przedszkola w Dąbrowie 
13. Elżbieta Rybka – Dyrektor Przedszkola w Kłaju 
14. Małgorzata Wróbel – Radna Kłaja 
15. Lidia Fortuna – Radna Kłaja 
16. Jerzy Czubak – Radny Kłaja 
17. Dariusz Łyszkowicz – Radny Targowiska 
18. Ewa Puścizna – Radna Kłaja 
19. Krzysztof Balik – Radny Kłaja 
20. Elżbieta Baja – Radna Szarowa 
21. Renata Gądek – Radna Targowiska 
22. Andrzej Kuczko – Radny Brzezia
23. Lucyna Dudziak – Radna Łężkowic i Grodkowic 
24. Sylwester Śmiałek – Radny Targowiska 
25. Łukasz Łowiński – Radny Łysokań
26. Marcin Kowalczyk – Rany Gruszek 
27. Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy 
28. Krzysztof Hytroś – Radny Dąbrowy 
29. Elżbieta Jankowicz – Sołtys Szarowa
30. Roman Marosz – Sołtys Dąbrowy 
31. Anna Konieczna – Sołtys Kłaja 
32. Grzegorz Matura – Sołtys Łężkowic 
33. Krystyna Wyporek – Sołtys Brzezia
34. Mieczysław Piwowar – Sołtys Targowiska
35. Kazimiera Olchawska – Sołtys Grodkowic 
36. Krzysztof Sołtyk – Sołtys Łysokań 
37. Monika Gaj – Sołtys Gruszek 
38. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj
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