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INWESTYCJE
O.S.A. nie taka straszna!
Już można bawić się na placu zabaw Otwartej Strefy Aktywności w Kłaju.
W strefie aktywności znajduje się między innymi: stół do gry w szachy i chińczyka, urządzenia fitness; biegacz, twister, wahadło, orbitek, steper, wioślarz,
podciąg nóg, pajacyk i inne. Zobaczcie sami!
Małgorzata Balik

OSP Łężkowice - jak nowe!
Zakończona została inwestycja, która polegała na przeprowadzaniu remontu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 60 014, 98 zł. Na realizacje tego zadania Gmina Kłaj otrzymała dotację w wysokości: 23 064,00 zł przyznaną
przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019 na podstawie umowy nr II/358/RO/1809/19 z dnia 22.07.2019.
W ramach zadania wykonano generalny remont boksu garażowego OSP - wstawiono nową bramę, przygotowano pomieszczenie w celu wykonania prac
wykończeniowych (ściany, posadzki). Wymieniono drzwi wewnętrzne oraz oprawy oświetleniowe.
Oliwia Bieda
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Trwa remont ostatniego
z domów kultury
Mieszkańcy Łężkowic w końcu się doczekali… trwa bowiem generalny
remont wewnątrz tamtejszego domu kultury. Jest to ostatni obiekt
tego typu, który od dłuższego czasu czekał w kolejce do remontu.
W obiekcie wykonywane są roboty remontowe i renowacyjne wszystkich pomieszczeń. W ramach zadania przewidziano generalny remont
Domu Kultury polegający na wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej,
wykonaniu nowej posadzki, ściągnięciu boazerii na rzecz tynków i przemalowania pomieszczeń. Wymienione na nowe zostaną również płyty
rastrowe. Remont obejmuje także wymianę warstw wykończeniowych
toalet. Zamontowane zostaną nowe grzejniki oraz oprawy oświetleniowe.
Inwestycja wykonywana jest ze środków własnych Gminy Kłaj.

W ramach robót dodatkowych inwestycje tego typu zrealizowano również
w Łysokaniach, gdzie wyremontowane zostały dwa odcinki: łącznik drogi krajowej D94 z drogą powiatową oraz przedłużenie tzw. ulicy Lipowej.
Podobnie w Gruszkach, gdzie nowy asfalt położony został na tzw. Dębinie
przy tamtejszym placu zabaw.
Takie inwestycje przewidziano także w Targowisku. Tam wyremontowane
zostaną Zatoki (730 mb.) oraz Zatoki dolne (100 m.b.). Przewiduje się również remont na Podołach w Kłaju.

Oliwia Bieda

Brzezie

Łysokanie

Brzezie

Gruszki

Łysokanie

Blisko milion na nową drogę i chodnik
Gmina Kłaj otrzymała promesę na dofinansowanie w wysokości:
944.161,69 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Dzięki tej wysokiej dotacji samorząd będzie realizował spore zdanie mające
na celu poszerzenie jezdni, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz fragmentem drogi rowerowej. Inwestycja ta powstanie począwszy
od ul. Wołowej w Gruszkach aż do wiaduktu autostrady - tzw. ul. Szkolna.
Zdanie ma zostać zakończone do lipca 2020 roku.
Oliwia Bieda

Początek jesieni stał się w Gminie Kłaj
początkiem drogowych inwestycji
Najwięcej prac tego typu wykonano w miejscowości Brzezie, gdzie wyremontowano aż 1360 m.b. dróg. Nowa nawierzchnia położona została na tzw. ulicy Kościelnej od Domu Kultury oraz na kawałku ulicy umownie
nazywaną Krakowską. Niewiele mniej prac wykonano w Szarowie gdzie
nową nawierzchnię położono na ulicy Wiejskiej oraz na Podołach. Tam
łącznie wyremontowano 1090 m.b ulic. Dokończony został również 679
metrowy łącznik pomiędzy Łężkowicami, a Grodkowicami umownie
nazywany Wzorami. W Kłaju natomiast asfalt położono na krótkim –
120 metrowym odcinku drogi gminnej od tzw. Grzybówki przed ul.
Słoneczną.
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Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego
6 Października br. w Europejskim Centrum Muzyki w Lutosławicach odbyła się uroczysta Małopolska Gala Strażacka. Podczas której wręczono odznaki, wyróżnienia oraz nagrodzono za całokształt swojej działalności Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju w konkursie na Najlepszą
jednostkę OSP w Małopolsce w 2019 r. Galę prowadzili wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka i Anna Pieczarka z Zarządu Województwa. W wydarzeniu wziął również udział Wojciech Piech, sekretarz Małopolski.
„Za ogromne poświęcenie, odwagę i profesjonalizm. Za to, że jesteście zawsze wtedy, gdy potrzebna jest pomoc. Za to, że zawsze można na Was liczyć.
Za to wszystko chcemy Wam dzisiaj – jako samorząd województwa małopolskiego - bardzo serdecznie podziękować. Podziękować i wyrazić wdzięczność
za Waszą pracę, która wzbudza powszechny szacunek i zaufanie. To dla Was, Drodzy Strażacy, Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie, jest ta gala” mówiła Anna Pieczarka.
„Ludzie o wielkich sercach, których pasją jest pomoc innym. Nierzadko ratują komuś dorobek, ale i życie. Podczas tej gali pierwszy raz w województwie
małopolskim chcemy symbolicznie docenić i nagrodzić służbę strażaków w czterech kategoriach. Poznamy laureatów konkursów na najlepszą jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce, najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą, najlepszego strażaka ochotnika oraz funkcjonariusza Państwowej
Straży Pożarnej” - dodał Łukasz Smółka.
A Ich słowa zostały nagrodzone największymi brawami, gdyż świadczą one o bardzo wysokim docenieniu służby wszystkich strażaków zarówno ochotników jak i zawodowców, nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju.
„Nie czekamy na podziękowanie, nie czekamy na gratulacje za naszą pracę, nie szukamy poklasku, bo prawdziwy strażak ochotnik będzie walczył do końca po to, aby inni mogli żyć. Są sukcesy ale są też porażki, działamy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku o każdej porze dnia i nocy,
w Sylwestra i Wielkanoc, w Boże Ciało i Wigilię, kiedy inni się bawią my jesteśmy w wiecznej gotowości do służby.”
Przyznana nagroda za zajęcie I miejsca została przyznana za całokształt wieloletniej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W kategorii tej oceniano:
- Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP.
- Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym.
- Zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, w tym kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP oraz ochrony środowiska.
- Aktywność OSP podczas imprez regionalnych, proekologicznych i innych oraz promocja terenu, na którym działa OSP
Prezes OSP Kłaj dh Dariusz Pilch
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Żłobek „Wesołe Skowronki”
pierwszym żłobkiem w gminie Kłaj
Niepubliczny Żłobek „Wesołe Skowronki” jest nowo otwartą placówką
działającą na terenie Gminy Kłaj. Od 1października 2019 r. uczęszczają
do niego 14 dzieci. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, które zrealizowało swoje plany zw. z utworzeniem oraz funkcjonowaniem I w Gminie Kłaj żłobka .
Placówka obecnie funkcjonuje w oparciu o opłaty rodziców, dofinansowanie z Resortowego Programu Maluch + 2019, oraz dotacji celowej z
budżetu gminy Kłaj.
Nasz żłobek powstał z ogromnego marzenia, jakim było udostępnienie
oferty opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Kłaj i nie tylko. Stowarzyszenie realizuje różne projekty
skierowane do dzieci i młodzieży, ale prowadzenie żłobka jest jednym z bardziej ambitnych i odpowiedzialnych zadań. Jesteśmy przekonani o wielkiej
roli edukacji małych dzieci, dlatego realizujemy program uspołeczniający
i usamodzielniający dzieci. Jesteśmy otwarci na potrzeby rodziców, którzy
mają trudności z powrotem do pracy i stają przed dylematem, czy poprosić
o pomoc swoich rodziców, czy zatrudnić nianię, czy szukać dobrej opieki instytucjonalnej. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci od 5-ego miesiąca do 3-go roku życia. Daje rodzicom realną szansę na powrót na rynek
pracy, a pociechom możliwość rozwijania i usamodzielniania.

do opieki nad dziećmi w żłobku, one również są mamami. Dla obecnie
uczęszczającej liczby dzieci mamy 3 opiekunki.
Są to osoby cierpliwe i ciepłe. Kochają swoją pracę, zajmują się dziećmi z sercem i zaangażowaniem. Uczą ich wzajemnej akceptacji i przyjaźni.
Mają bardzo dobry kontakt z maluchami, dostrzegają ich potrzeby i dbają
o właściwy rozwój. Ciocie w swojej pracy wykorzystują metody i formy
pracy, które dostosowane są do potrzeb, wieku i możliwości dziecka.
Żywienie
Do naszego żłobka posiłki dostarcza firma cateringowa” Joanna”.
Menu przygotowywane jest zgodnie z zasadami zdrowej żywności.
Dieta jest dobierana do indywidualnych potrzeb dziecka. Panie Opiekunki nadzorują posiłki, jeśli jest potrzebna pomoc to pomagają w jedzeniu.
Uczą też samodzielności – nasze maluchy w większości samodzielnie jedzą
i piją i wycierają rączki w ręcznik.
Pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy tworzeniu żłobka w szczególności: Firmie
remontowo-budowlanej „WAM-bud”-Andrzej Migdał, za rzetelną
pracę oraz zaangażowanie. Krainie Zabaw Dziecięcych „PodobaMiSię”
z Niepołomic, oraz osobom prywatnym za okazaną pomoc zw. z usługą
przygotowania sal w żłobku „Wesołe Skowronki”, firmie PT Invest s.c.
Tomasz Włodarz za zakup części bezpiecznej nawierzchni pod plac
zabaw dla naszych maluszków.
Kamila Bączkowska

Do Żłobka wciąż można się zapisać trwa rekrutacja ciągła do zapełnienia miejsc.
Prowadząc żłobek staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla małych
dzieci. Naszym staraniem jest włączenie się w budowanie lokalnej polityki,
aby na terenie naszej gminy była jak najlepsza oferta edukacyjno-opiekuńcza dla najmłodszych obywateli. Jednak najważniejsza jest dla nas współpraca z rodzicami w każdym aspekcie dotyczącym dziecka, bo to oni znają
swoje pociechy najlepiej.
Zajęcia edukacyjne i ramowy plan dnia
Niepubliczny żłobek ”Wesołe Skowronki” jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 przez cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, innych ustalonych wspólnie z rodzicami. W planie
zajęć proponujemy m.in.: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
oraz zajęcia edukacyjne, plastyczne. Jeśli pogoda pozwala dzieci wychodzą
na spacer na świeżym powietrzu. Prowadzimy m.in. zajęcia: przy muzyce,
plastyczne, bajkoterapię, zabawy z chustą animacyjną.
Wprowadziliśmy elastyczne godziny otwarcia, dostosowując się do potrzeb rodziców. Uzgadniamy wszystko wcześniej z rodzicami tzn. to jak np.
będzie wyglądał okres adaptacyjny, ile czasu maluszek będzie w żłobku.
Zgodnie z ustawą może to być nawet 10 godzin, ale rodzice odbierają
dzieci wcześniej.
A jak wygląda dzień w żłobku? Dzieci przyjmowane są od godziny 7.00
schodzą się do godz. 8.00, potem witamy się np. w kręgu. Od 8.30 do 9.00
dzieci jedzą pierwsze śniadanie. Po posiłku maluchy czeka swobodna zabawa w kącikach zainteresowań i zajęcia edukacyjne.
O godz. 11.00 mamy I danie - zupa, po nim min. krótki spacer, swobodna zabawa.
O godz. 11.30 - 13.00 czas na wyciszenie i leżakowanie. Godzina 13.00
to pora na drugie danie. Po obiadku jest zabawa i zajęcia edukacyjne, które
trzeba elastycznie wpleść w rozkład dnia maluchów, gdy drzemka lub
spacer się wydłuży.
Czytamy i pokazujemy dzieciom książeczki. Książeczki są w ruchu codziennie i to bardzo często - pokazujemy sobie wzajemnie obrazki, nazywamy je,
dzieci mówią i powtarzają po sobie nawzajem. Śpiewamy piosenki, tańczymy i bawimy się pluszakami. Dziecko w okresie żłobkowym, może szybciej
i łatwiej przyswoić wiedzę, gdy zamieni się treści edukacyjne w świetną
zabawę - a więc bawimy się i uczymy. Przede wszystkim jednak chcemy aby
dzieci, czuły się u nas szczęśliwe, jak u siebie w domu.
Wszystkie pomieszczenia żłobka są świeżo wyremontowane. Sale są wyposażone stosownie do potrzeb rozwojowych dzieci w zabawki, różnorodne
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.
Kadra pedagogiczna
W żłobku „Wesołe Skowronki” pracują opiekunki, które przez dzieci zostały
nazwane Ciociami. Wszystkie nasze opiekunki posiadają kwalifikacje
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Grudniowe nabory w LGD
Powiatu Wielickiego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą
w Wieliczce planuje zorganizować w grudniu nabory wniosków. Będą
to projekty z zakresów:
Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej
oraz grantowe - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i Wzmocnienie
kapitału społecznego,
w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych.

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Izabela Tuleja, drugie Zofia Pieprzyk
– obie zawodniczki ŚDS Zagórzany, trzecie - Irena Bańczyk z ŚDS Brzezie.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i koszulki.
Liczymy, że zawodnicy dalej będą kontynuować swoją przygodę z Novusem (Bilard Marynarski), biorąc udział w kolejnych wiosennych drużynowych zawodach gry Novuss.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
tego niezwykłego wydarzenia - uczestnikom i opiekunom, gospodarzom
Gminy Niepołomice i wolontariuszom.
Svetlana Kunc
Stowarzyszenie Novuss Polska

Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej
www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty
wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.
Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane
na stronie internetowej oraz wywieszone w biurze LGD na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 12 288 00 95.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Nakrętki na pomoc Wojtusiowi

Jesienny Turniej Gry Novuss
dla Osób Niepełnosprawnych

21 października oddanych zostało na skup 889 kg nakrętek oraz 51
kg baterii. Środki za przekazanie tych odpadów trafiły na konto fundacji Słoneczko, która to zajmuje się pomaganiem Wojtusiowi Sobierskiemu. Pieniążki przeznaczane są na rehabilitację chłopca. Więcej
informacji na temat leczenia znajduje się na Facebooku: Trudna droga do samodzielności Wojtusia Sobierskiego.

Turniej gry Novuss (Bilard Marynarski) dla osób niepełnosprawnych
odbył się 18 października. Tym razem spotkaliśmy się w przepięknej
Sali Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach.

Ogromne podziękowania należą się uczniom, rodzicom dzieci oraz pracownikom lokalnych placówek oświatowych czynnie zaangażowanych
w zbiórkę nakrętek.
Tym razem „wkręcili się” w pomaganie:
- Szkoła Podstawa w Szarowie,
- Szkoła Podstawowa w Grodkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Targowisku!
To jednak nie koniec! Wciąż będziemy pomagać Wojtusiowi! W końcu nas
to nic nie kosztuje!
Gdzie zostawić nakrętki oraz baterie?
- w specjalnych pojemnikach na parterze budynku Urzędu Gminy w Kłaju,
- w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kłaj,
- u Sołtysa Dąbrowy!
Oliwia Bieda

Do rywalizacji przystąpiło 21 zawodników z ŚDS Tomaszkowice (Gmina Biskupice), ŚDS Brzezie (Gmina Kłaj), ŚDS Zagórzany (Gmina Gdów)
oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im.
Jana Pawła II w Krakowie.
Rozgrywki były bardzo zacięte i trwały ponad trzy godziny. Każdy z wytypowanych uczestników rozegrał w tym czasie aż 5 pojedynków.
Poziom graczy był bardzo wyrównany, a poziom gry z roku na rok jest coraz wyższy, co bardzo cieszy. W zaciętej rywalizacji wśród mężczyzn wygrał
zawodnik z ŚDS Zagórzany – Bogusław Rybka, drugie miejsce zawodnik
z Krakowa, na trzeciej pozycji był zawodnik z ŚDS Tomaszkowice - Cyryl
Waśniowski. Bardzo dobry poziom zaprezentował także zawodnik z ŚDS
Brzezie Wojciech Hajduk.
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Reklama
EC Engineering Sp. z o.o. jest jednym z najlepiej rozwijających się biur projektowych w Polsce.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób do pracy na stanowiska:
Monter wyrobów małoseryjnych
Wymagania:

Serwisant
Wymagania:

Pomocnik magazyniera
Wymagania:

• Ukończona min. szkoła średnia techniczna (pro- • Doświadczenie w pracach ślusarskich/mon- • Ukończona min. szkoła średnia
fil mechaniczny będzie dodatkowym atutem)
tażowych
• Doświadczenie w pracy magazyniera
• Doświadczenie w pracy mechanika / narzę- • Ukończona szkoła zawodowa lub średdziowca / operatora maszyn / ustawiacza maszyn nia techniczna.
• Umiejętność obsługi komputera
• Podstawowa wiedza z zakresu elektryki / pneu- • Mile widziane doświadczenie w automatyce/ • Dokładność przy
matyki / automatyki
elektronice
łów z magazynu
• Umiejętność czytania rysunku technicznego

wydawaniu

materia-

• Brak przeciwwskazań do wyjazdów serwiso- • Niezbędna do wykonywania zawodu sprawwych na terenie Polski
ność fizyczna i manualna

• Znajomość obsługi tokarki/frezarki będzie
dodatkowym atutem
• Szybkość uczenia się, elastyczność, chęć rozwijania swoich umiejętności
• Szybkość uczenia się, elastyczność, chęć rozwijania swoich umiejętności
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
Monter: tel. 882-009-814

Serwisant: tel. 513-185-525

Pomocnik magazyniera tel. 539-540-452

Oferujemy: Pracę w najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmie w Polsce, atrakcyjne wynagrodzenie, nowoczesne narzędzia pracy, miłą atmosferę,
miejsce pracy Podłęże godz. 7:00-15:00

Nobel dla Olgi Tokarczuk
„Serdeczne gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk! Wielki dzień dla polskiej literatury. Kolejna polska pisarka, po poetce Wisławie Szymborskiej, otrzymuje literackiego Nobla. Brawo!”
10 października 2019 r. powyższy wpis na Twitterze umieścił nasz Prezydent Andrzej Duda.
Tak, tak. Trzecia Polka w historii otrzymała nagrodę Nobla. Pisarka Olga Tokarczuk dołączyła do Marii Curie-Skłodowskiej i Wisławy Szymborskiej.
Dla przypomnienia:
- Maria Curie-Skłodowska otrzymała dwie nagrody Nobla - jedną w dziedzinie fizyki w 1903 r., drugą w dziedzinie chemii w 1911 r.
- Wisława Szymborska - poetka - nagroda Nobla w dziedzinie literatury
w 1996 r.
- Olga Tokarczuk - pisarka - nagroda Nobla również w dziedzinie literatury
za rok 2018.
Olga Tokarczuk jest autorką wielu książek. Pełną listę znajdziecie
w Wikipedii. Tu wymienię trzy: Bieguni 2007 r., Księgi Jakubowe 2014 r.
i Opowiadania Bizarne 2018 r. Gratulujemy pisarce lekkiego pióra, osiągnięcia mistrzowskiego poziomu pisarskiego i godnego reprezentowania naszego kraju w świecie.
Bożena Topór-Karpińska
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INFORMACJE
Pracowity i owocny wrzesień
w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Brzeziu
Pomimo codziennych zajęć w naszym Ośrodku, wrzesień obfitował
w szereg atrakcji. Popołudnie 10 września spędziliśmy pro ekologicznie.
Dzięki uprzejmości firmy PRZETWARZAJ.PL z Niepołomic, zajmującej
się skupem złomu i metali kolorowych, oraz elektrozłomu z wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji na temat segregowania odpadów plastikowych
i tego co się później z nimi dzieje. Uczestnicy byli zaskoczeni co można zrobić z zakrętek lub zużytych reklamówek . Spotkanie uzmysłowiło nam jak
wiele możemy zrobić dla naszej planety i przyszłych pokoleń.W naszym
ośrodku ponadto stanął pojemnik na zużyte baterie, który powoli zaczyna się zapełniać.
Piękny, słoneczny dzień spędziliśmy 11 września na XII Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w Małopolsce im. Zbyszka Koleckiego w Jordanowie, gdzie
w towarzystwie większości placówek z małopolski podziwialiśmy występy,
prace powstałe na zajęciach naszych kolegów i koleżanek. Nie obyło się
bez zabawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
13 września w Niepołomicach w Osadzie Podegrodzie gościliśmy na Pikniku Rodzinnym pn. „Zdrowie zaczyna się w głowie”, który zwracał uwagę
na potrzeby osób w kryzysie psychicznym.
Najbardziej ucieszył nas wyjazd w dniach 17-20.09.2019 r. na Spotkanie
Integracyjnye Osób Niepełnosprawnych w Wysowej, zorganizowane
przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RODZINA" z Gorlic oraz prowadzonych przez nich Warsztatom Terapii Zajęciowej. Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy cerkwie, Stadninę Koni Huculskich
w Regietowie, braliśmy udział w warsztatach zawodowych i szeregu zabaw tanecznych.
25 września miło spędziliśmy dzień na imprezie plenerowej pn. „Święto Darów Ziemi” organizowanym przy Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie,
w ramach obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Dnia Seniora.
Wrzesień zakończyliśmy pięciodniowym Spotkaniem Integracyjnym Osób
Niepełnosprawnych w Poroninie. Podziwialiśmy piękne góry z Gubałówki i jedno jest pewne, widoki jakie rozciągają się z jej szczytu na Tatry są
naprawdę niezapominane. Przeszliśmy się również Doliną Olszańską
i podziwialiśmy piękne przebarwienia jesienne oraz ośnieżone już góry.
Serdecznie dziękujemy WTZ Brzesko za zaproszenie.
Październik zapowiada się również ciekawie jak i pracowicie, korzystamy
z ostatnich ciepłych promieni słonecznych i aury jesiennej.
Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach. Więcej informacji pod numerem tel.12/284 11 98 - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzeziu/ Gruszkach.
Autor: ES
Foto: Danuta Krawczyk
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KULTURA
Dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj

Kłaj, oceniali przede wszystkim charakteryzację, ruch sceniczny, znajomość
teksu utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

„Jazda po Cyganach”, opłatkowe światy, chodzenie „po Szczodrokach”,

Na scenie, łącznie zaprezentowało się około 65 osób. Pierwsze miejsce
jako solistka zdobył przedstawiciel WTZ z Łapanowa jako MROZU z utworem
,,Napad”. Drugie miejsce przypadło uczestniczce ŚDS Zagórzany w utworze
Stevie Wonder ,,I just called to say I love”. Trzecie miejsce otrzymała podopieczny Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podolan, który zaprezentował się
z utworem Czesława Niemena ,,Wspomnienie”.

czy „po Śmiguście” – to tylko kilka z wielu zwyczajów, o których rozmawialiśmy podczas prelekcji dla młodzieży w dniu 26 września w bibliotece w Kłaju.
Część zwyczajów należąca do niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy Kłaj jest wciąż żywa i kultywowana przynajmniej w niektórych
miejscowościach. Niestety inne zanikają na naszych oczach (jak np.
zwyczaj palenia Sobótek) lub zniknęły na początku XX wieku (jak wykonywanie z opłatka kolorowych światów, mających symbolizować kulę
ziemską). Młodzież dowiedziała się też kim byli żurownicy i hajdamoki,
poznała lokalne przyśpiewki i przysłowia. Zapoznała się także z liczącą
ponad sto lat pracą językoznawcy Jana Rozwadowskiego pt. „Kilka uwag
o narzeczu gradowickim” traktującej o mowie naszych przodków mieszkających w przysiółku Kłaja zwanym Gradobić.
Prelekcja odbyła się w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj” realizowanej przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora” sekcję Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj. Projekt został
dofinansowany przez Gminę Kłaj.

W kategorii Zespół pierwsze miejsce wywalczyła grupa z ŚDS Brzezie
z utworem Ich Troje ,,Za cały babski świat”. Drugie miejsce otrzymali uczestnicy ŚDS z Muchówki także w utworze Ich Troje „Zawsze z Tobą chciałbym
być”. Trzecie miejsce zdobył zespół ze ŚDS z Tomaszkowic w utworze Mc
Hammer ,,U can’t touch this”.
Terapeuci występowali z utworami: ,,Mama ostrzegała”, ,,Kto ma tyle wdzięku co ja”, „Czas nie będzie czekał”, „Biała Armia”, ,,2 Bajki” oraz ,,Małgośka”.
Jury było pod wrażeniem świetnego przygotowania wszystkich
Uczestników.
Dyplomy oraz nagrody współfinansowane przez Powiat Wielicki sprawiły
wszystkim ogromnie dużo radości. Widownia jak co roku, świetnie się
bawiła i dopingowała swoich faworytów. Poziom z roku na rok jest coraz większy. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i widowni za wspólną
zabawę.
Autor i Fotografia: Danuta Krawczyk

Kamila Polak

IX Mini Playback Show
24 października, na sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, odbyła się
już dziewiąta edycja konkursu Mini Playback Show. Impreza przeznaczona dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy, organizowana jest przez Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, a współfinansowana przez Powiat Wielicki.
Konkurs polegający na jak najwierniejszemu odwzorowaniu oryginalnego utworu, w tym roku zgromadził osoby niepełnosprawne aż z 10 ośrodków.
Wśród zaproszonych gości, nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych
i powiatowych. Na scenie, jak co roku zaprezentowali się soliści oraz zespoły. Po raz pierwszy w tym roku odbył się konkurs dla terapeutów.
Jury w składzie Pani Weroniki Tomczak- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, Pani Jadwiga Skoczek- wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu oraz Pani Krystyna Gierat – ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
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KULTURA
Jesienne barwy
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju wkroczył w jesień z charakterystycznym dla siebie rozmachem i energią. Różnorodność pierwszych
poczynań można porównać tylko do palety barw.
Brązy, purpura przelewanej krwi, zdjęcia w szarościach starych fotografii i obrazach multimedialnych przemówiły do nas w Muzeum Powstań
Śląskich.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Nowego Roku Akademickiego 2019/2020 dnia 28.09.2019r zostaliśmy zaproszeni przez Panią Krystynę
Rawską prezesa Świętochłowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie naszych zaprzyjaźnionych uniwersytetów odbyło się właśnie tam.
Serdeczne przyjęcie, wiele merytorycznych treści i nadziei na przyszłą współpracę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za umożliwienie nam obejrzenia w bardzo ciekawej formie - trudnych i tragicznych losów ludności śląska w latach
1919 – 1921. Tak głębokie przeżycie i kontemplacja dramatycznych wyborów, często dzieląca rodziny w przededniu Dnia Odzyskania Niepodległości stała się dla nas lekcją historycznej świadomości i pokory. Nasi ojcowie,
dziadkowie z tak wielką determinacją walczyli o coś co dla nas wydaje się
oczywiste. Wnuczka jednej ze studentek była z nami. Jej zainteresowanie
ekspozycją utwierdza nas w przekonaniu, że wspólne wyprawy wielopokoleniowe są realne i mogą wnieść nową wartość w pracę naszego UTW.
Zieleń i rozmaite odmiany żółci i czerwieni podziwialiśmy z wagoników kolejki linowej „Elka” w Chorzowie. Ten podniebny spacer nad
rekreacyjnym terenem Parku Śląskiego od Stadionu Śląskiego po Wesołe
Miasteczko upewnił nas, że każdy czas ma swoje piękno. Wprawdzie już
po sezonie, ale nasyciliśmy się barwami jesieni tego naprawdę przemyślnie
zagospodarowanego kompleksu. Planujemy wrócić tam jak będzie ciepło.
Naprawdę warto.
Nikt nie mógł się oprzeć eksperymentowi przeniesienia się z jesieni prosto do tropikalnej dżungli z oranżerią palm, zielonych powoi, kolorowych storczyków, tęczowych papug i wspaniałych rybek w amazońskim
akwarium. A to wszystko w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Obiekt
z jego 5-cioma pawilonami w których zebrano 3 tys. okazów flory i fauny
powstała w 1880 r. Pawilon główny udostępniono w 1925r. zobaczyliśmy
cały, calusieńki.
Nasza mała towarzyszka nie mogła przestać zadawać pytań przewodnikowi. Na pewno było to dla niego ciekawe wyzwanie. Złapał głęboko powietrze przy pytani „a co to jest transfuzja?”
A teraz prawdziwe złoto jesieni. Skarb, na który czekamy po wakacyjnej
przerwie. Ogłaszam Rok Akademicki 2019/2020 za oficjalnie otwarty.
Przyjęto grono nowych studentów. Możemy Was zapewnić, że jesteśmy
barwnym , intrygującym organizmem, tętniącym życiem.
Serdecznie witamy i mamy nadzieję, że będzie Wam z nami dobrze.
Dorota Kosmowska
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Z muzyką i tańcem przez kontynenty
wieczór poetycki z Elżbietą Bednarczyk
Spotkanie autorskie w bibliotece 20 września Elżbieta Bednarczyk,
kobieta wielu pasji i talentów, rozpoczęła tańcem arabskim. Następnie
zaprezentowała także flamenco oraz taniec cygański.
Do każdego z tańców miała przygotowany oryginalny strój. Podczas
wieczorku czytała również wiersze swojego autorstwa z tomiku „Uśpione
ogrody” traktujące o miłości i pięknie wszechświata. Na koniec przedstawiła prezentację poświęconą Australii, z którą związana jest od lat 90-tych
XX w.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju
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SPORT
Mistrzostwa świata Karate Fudokan
zakończony
Reprezentanci naszego klubu wywalczyli w sumie 18 medali (1x złoto,
8x srebro, 9x brąz).

Szachiści z Gminy Kłaj na medal
Najmłodsi szachiści z Gminy Kłaj zdobywają drużynowy brązowy medal
w Małopolskich Mistrzostwach do lat 7!
Podium wywalczyli:

3 listopada na podium stanęli Seniorzy:
2 miejsce

• Milan Chmielek 4 pkt

Kata drużynowe: Klaudia Wajda, Agnieszka Sajdutka, Olkaa Politowicz.

• Łukasz Nieckula 4 pkt

Kumite drużynowe: Klaudia Wajda, Magda Mielnik, Agnieszka Sajdutka i Aleksandra Politowicz.

• Karol Gądor 4 pkt

Kata drużynowe: Krzysiek Buczek, Michał Sowa, Radosław Dykczyński.

• Jerzy Laskowicz 4 pkt

3 miejsce

• Igor Gądor 3 pkt

Fukugo: Klaudia Wajda.
Enbu k/m: Magda Mielnik i Krzysztof Buczek.
Została dokończona konkurencja kumite indywidualne Kadetów, w której
Antoni Czechowski został Vice mistrzem świata, na tym samym stopniu podium stanęła drużyna kumite w składzie: Michał Biesaga, Wiktor Wolanin,
Wojciech Całka, Leon Koczeski.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i dziękujemy firmie AVENHANSEN
Szkolenia za wsparcie!
KKKT

• Karolina Kubicka 3 pkt
• Dominik Janik 2.5 pkt
• Józef Kołtun 2 pkt
• Antoni Grandys 1 pkt
Krótkie podsumowanie Szachownicy:
Indywidualnie najlepszym naszym zawodnikiem okazał się MIlan Chmielek, któremu zabrakło 0.5 pkt do upragnionego podium! Ostatecznie Milan
uplasował się na wysokim, choć nielubianym przez sportowców czwartym
miejscu w klasyfikacji zawodników urodzonych w 2013 roku i młodszych.
Zadowoleni do domu wrócili Łukasz Nieckula i Jerzy Laskowicz, którzy
mając niewielkie doświadczenie turniejowe wygrali 4 z 7 partii. Nasza jedyna reprezentantka Karolinka Kubicka pokazała się z dobrej strony
i uzyskała 3 pkt, dla Karolinki był to pierwszy wyjazdowy turniej. Podobnie
jak Karolina pierwszy swój występ turniejowy zaliczyli: Dominik Janik,
Józef Kołtun i Antoni Grandys, którzy po turnieju od razu wykazali chęć
startu w kolejnych zawodach szachowych!
Szachownica
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SPORT
Finały Powiatowej Szkolnej
Ligi Szachowej
18 października w Domu Kultury w Staniątkach odbyły się finały Powiatowej Szkolnej Ligi Szachowej w których pod okiem Zbigniewa Gądora wzięło udział, aż 58 zawodników z Gminy Kłaj! Turniej frekwencyjnie
został zdominowany przez "Szachownicę", co sprawiło, że dzieci czuły
się jak u siebie, a to przełożyło się na następujące wyniki:
Klasyfikacja indywidualna:
Pierwsze miejsce w grupie A i swój upragniony złoty medal wywalczył
niespełna 6 letni Milan Chmielek z przedszkola w Grodkowicach! Milan
był najmłodszym zawodnikiem w swojej grupie, w której na 6 rozegranych
partii wygrał wszystkie, nie dając szans dużo starszym i bardziej doświadczonym przeciwnikom.
Z bardzo dobrej strony w tej grupie zaprezentował się Konrad Bartoszek
z SP Szarów, któremu zabrakło 0.5 pkt do turniejowego podium! Tuż za nim
uplasował się Rafał Marzec z SP Kłaj uzyskując mocne 4.5 pkt. Najlepszą
naszą zawodniczką tej grupy została Dorota Jankowicz z SP Szarów, która odnotowała 4 oczka.

„Szachy dla Niepodległej”
W dniu 9.11.2019 r. w Stanisławicach odbył się turniej szachowy pt.
"Szachy dla Niepodległej" z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W turnieju wzięło udział 95 uczestników, którzy pod
okiem sędziów Pana Pawła Mrozińskiego i Pana Łukasza Czaplaka,
zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe i przystąpili do rywalizacji.
W grupie A (ur. w 2011 i młodsi)
Pierwsze miejsce zdobył nasz zawodnik Szymon Gądor uzyskując 6 pkt
z 7 partii. Drugie miejsce zajęła Zofia Sakowska z UKS Goniec Staniątki,
a na trzecim stopniu podium stanął Mateusz Janda z PUKS Paszkówka.
W pierwszej "10" tej grupy znalazło się jeszcze dwóch naszych zawodników: Filip Wajda i Szymon Trzaskalski
Najlepszą naszą zawodniczką została Dorota Woźniak, która wygrała 5 z 7
partii i stanęła na trzecim stopniu podium w klasyfikacji żeńskiej. Brawo!
W grupie B (ur. 2007 i młodsi)

W grupie B najlepszym naszym zawodnikiem okazał się Szymon Kusak z SP
Szarów, który do samego końca walczył o podium, niestety przegrywając
ostatnią partię co sprawiło, że spadł na 10 miejsce uzyskując 4 pkt. Tyle
samo punktów uzyskał Fabian Szewczyk z SP Kłaj, zajmując ostatecznie
15 miejsce. Najlepszą zawodniczką została Natalia Dziża z SP Grodkowice
zajmując wysokie trzecie miejsce!

Pierwsze miejsce wywalczył nasz Dawid Klejdysz z dorobkiem 6 pkt.
Na drugim miejscu, także z 6 pkt., ale z mniejszą ilością małych punktów,
uplasował się Karol Makarewicz z Królówki. Trzecie miejsce przypadło Bartkowi Piszczkowi z Szachownicy!

W grupie C mieliśmy tylko jednego naszego reprezentanta, był nim Dawid
Klejdysz z SP Kłaj. Zwycięzca dwóch poprzednich etapów tych rozgrywek
grał w najmocniejszej grupie ostatecznie zajmując wysokie 8 miejsce
zdobywając 3 pkt.

1 miejsce - Helena Woźniak
2 miejsce - Zuzanna Turecka
3 miejsce - Emilia Babraj

Klasyfikacja drużynowa:
W klasyfikacji drużynowej walka o podium trwała do samego końca i na trzecim miejscu z taką samą ilością punktów uplasowały się szkoły
z Szarowa i Sierczy, które uzyskały, aż po 56 pkt, ale po podliczeniu przez organizatorów punktów pomocniczych minimalnie lepsza okazała się szkoła z Gminy Kłaj! Ogromna w tym zasługa dla szachowych liderów tej szkoły:
Doroty Jankowicz i Szymona Kusaka, którzy w każdym turnieju dokładali mocne punkty, zdobywając przy tym swoje złote medale
Podsumowanie medalowe wszystkich czterech turniejów zawodników z Gminy Kłaj:
Natalia Dziża - 4 złote medale w klasyfikacji dziewczynek! (Gr. 2006-2010)
Dorota Jankowicz - 3 złote medale w klasyfikacji dziewczynek (Gr. 2010
i młodsi)
Dawid Klejdysz - 2 złote medale w klasyfikacji ogólnej! (Gr. 2006-2010)
Szymon Kusak - złoty medal w klasyfikacji ogólnej! (Gr. 2010 i młodsi)
Filip Wajda - złoty medal w klasyfikacji ogólnej! (Gr. 2010 i młodsi)
Milan Chmielek - złoty medal w klasyfikacji ogólnej! (Gr. 2010 i młodsi)

Żeńskie podium dla naszych zawodniczek!

W pierwszej "10" tej grupy znaleźli się jeszcze:
4. Karol Kopeć
6. Rafał Marzec
8. Konrad Bartoszek
9. Bartłomiej Wajda
Trzecia grupa w tych zawodach to grupa OPEN w której wzięło udział 13
zawodników.
Pierwsze miejsce zajął Pasionek Ariel 6.5 pkt. z LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne, drugie miejsce zdobył Piotr Dekorda i trzecie miejsce Filip Skipioł
z MDK Bochnia.
Nasz jedyny zawodnik w tej grupie Adrian Klejdysz zajmuje 8 miejsce
zdobywając 3.5 pkt!

Dziękujemy! Jesteście najlepsi!

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Bochnia Marek Bzdek,
Panu Dyrektorowi ZSG Stanisławice Piotr Wojas, Panu Radnemu Gminy
Bochnia Maciej Laskowicz oraz całemu zarządowi Klubu Sportowego Szachownica za organizację tego wydarzenia i ufundowanie nagród
dla uczestników.

Szachownica

Szachownica

Szkoła Podstawowa z Szarowa - Brązowi medaliści w klasyfikacji drużynowej!
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„Czterej Muzykanci z Bremy”
15 października przedszkole w Grodkowicach odwiedził teatr objazdowy, z przedstawieniem pt. „Czterej muzykanci z Bremy”.
Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy przyjaciół, których połączyła wspólna niedola. Przedszkolaki towarzyszyły zwierzętom w ich drodze do Bremy,
współtworząc całe widowisko.

każdej klasy zaprezentowali okrzyk, wierszyk lub piosenkę, w których
zachęcali do bycia widocznym na drodze.
Dziękujemy całej społeczności szkolnej: nauczycielom i uczniom oraz rodzicom za aktywne włączenie się w proponowane działania. Mamy nadzielę,
że dzięki podejmowanym działaniom na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze, wzrośnie świadomość
zarówno społeczności szkolnej, jak również lokalnego środowiska.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Karolina Golarz

Finał konkursu
Odblaskowa Szkoła w Targowisku
25 października społeczność Szkoły Podstawowej w Targowisku obchodziła Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie
stanowiło zwieńczenie działań zrealizowanych w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”.
W tym dniu uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe zgromadzili się
na apelu – happeningu, podczas którego pedagog szkolny podsumował
dotychczas zrealizowane działania:
- każdy uczeń posiada i zakłada kamizelki odblaskowe oraz wie, w jakim
celu to robi;
- w każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków;
- spotkanie z policjantem;
- odblaskowa dyskoteka;
- Jesienny Piknik Odblaskowy;
- udział w ogólnopolskim biciu rekordu w pierwszej pomocy, w ramach
obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”;
- akcja w klasach 1-3 „Ratujemy i uczymy ratować”;
- odblaskowy rajd rowerowy;
- podchody odblaskowe;
- Odblaskowy Marsz, zachęcający społeczność lokalną do noszenia odblasków;
- akcje dla seniorów promujące noszenie kamizelek i elementów odblaskowych;
- konkursy plastyczne i wiedzy, szkolne i gminne.
Podczas spotkania wręczono nagrody w konkursach:
- wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonych w dwóch grupach
wiekowych:

Przedszkolakom soku było za mało
W październiku przedszkole samorządowe w Dąbrowie realizowało w grupie biedronek pierwszy, jesienny temat. Zajmowaliśmy się warzywami i owocami zarówno jesiennymi, jak i dojrzewającymi podczas
innych pór roku i rosnącymi w innych strefach klimatycznych.
Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat jadalnych części warzyw i ich
systemów korzeniowych. Dzięki przyniesionym do przedszkola warzywom
i owocom doskonaliliśmy umiejętności opisu. Poznaliśmy cykl rozwoju rośliny - od ziarenka do owocu. Podsumowaniem całego tygodnia był temat
przetworów jesiennych, a jego kulminacją wspólnie przygotowany sok.
Dowodem na to, że warzywa i owoce nie są takie straszne, był uśmiech
oraz kolejka po dokładki. Biedronki stwierdziły, że „soku było za mało".

klasy młodsze

Serdeczne podziękowania kieruję do Mamusi Alicji K. za pyszne jabłka.

I miejsce zajął Leon Leś - klasa 1
II miejsce Wiktoria Buczek - klasa 2
III miejsce Wojciech Włodarczyk - klasa 3

Małgorzata Prochwicz

klasy starsze
I miejsce Bartosz Dubak - klasa 5b
II miejsce Oskar Jankowicz - klasa 6
III miejsce - Franciszek Kampe - klasa 5a
- konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny gdy idę lub wracam ze szkoły”:
I miejsce Franciszek Kampe - klasa 5a
II miejsce Gabriela Iżyk - klasa 2
III miejsce Leon Leś - klasa 1
Wyróżniono prace: Mileny Duras - kl.1, Amelii Strach - kl. 5a i Bartosza Durasa - kl. 5a

Rodzice Partnerami Przedszkola
19 września w przedszkolu w Szarowie gościła babcia Julki
z grupy „zerówkowiczów”, która przedstawiła dzieciom historie
Arki Noego. Dzieci z wszystkich grup wiekowych miały możliwość
aktywnego uczestniczenia w przedstawianej historii, między innymi,
wymieniając poszczególne nazwy zwierząt i wprowadzając je na Arkę.
Dzięki temu przedstawieniu przedszkolaki dowiedziały się, jak ważną
wartością w życiu jest dobro i co robić, by tę wartość pielęgnować.

Docenione zostały również Listy do Seniorów napisane przez Wiktorię
Majewską, Amelię Strach i Wiktora Stankowskiego, którzy zachęcali w nich
Seniorów do noszenia odblasków.

11 października w naszym przedszkolu odbyło się także niezwykłe spotkanie z muzyką. W roli głównej wystąpiły skrzypce, na których pięknie
zagrała mama Oli i Sylwii. Pani Ewelina przygotowała nam dużo zagadek
muzycznych, rozpoznawaliśmy melodie grane przez nią na skrzypcach.
Dzieci miały możliwość zapoznania się z wyglądem oraz brzmieniem
skrzypiec. Spotkanie z muzyką zakończyło się krótkim koncertem. Przedszkolaki były zachwycone.

Uczniowie wykonali również kilkanaście prezentacji, w których udowadniali, dlaczego odblask ratuje życie, jak również wykonali ciekawe ulotki.

Bardzo dziękujemy i zapraszamy do czytania naszym przedszkolakom.

W trakcie spotkania odbył się happening, podczas którego uczniowie

Karolina Maślana

- konkurs fotograficzny Moja odblaskowa rodzina:
Nagrodę główną i I miejsce otrzymał - Wiktor Stankowski, uczeń klasy 5a.
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Podziękowania

Dentobus wyruszył już w trasę do miejscowości województwa małopolskiego, a także po Gminie Kłaj!

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji„Anioły idą do szkoły!”.

Wszyscy rodzice zainteresowani szczegółami dotyczącymi możliwości skorzystaniem z usług świadczonych przez dentobus lub chcących zapoznać
się z zasadami zgłaszania sprzeciwu proszeni są o kontakt z dyrektorem
przedszkola lub szkoły.

Zebrane artykuły zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom.

Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

Rodzicu! Czytaj swojemu dziecku
i czytaj wspólnie z dzieckiem
DENTOBUS – nowoczesny mobilny
gabinet dentystyczny
W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019 r. przepisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, Wójt Gminy Kłaj,
realizując ustawowy obowiązek organizacji takiej opieki i jednocześnie
wspomagając dyrektorów przedszkoli i szkół, podpisał Umowę w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w dentobusie
ze Stomatologią Piaseczno - podmiotem leczniczym, z którym Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł umowę na świadczenie usług
stomatologicznych dla uczniów i młodzieży województwa małopolskiego. Tym samym wszystkie dzieci i młodzież naszych szkół została objęta usługami świadczonymi w dentobusie – nowoczesnym mobilnym
gabinecie stomatologicznym. Rolą dentobusu jest przede wszystkim
zabezpieczenie dostępności do świadczeń stomatologicznych dzieciom
w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole lub nie występuje on w najbliższej okolicy. Zakres świadczeń
stomatologicznych możliwych do zrealizowania w dentobusie zawarty
jest w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży, a lekarz-dentysta może w nim lakować zęby, przeprowadzać fluoryzację,
wykonać-w razie potrzeby-zdjęcie RTG oraz przeprowadzić krótkoterminowe specjalistyczne leczenie lub postawić trafną diagnozę i skierować
pacjenta do właściwego specjalisty. Zadanien dentobusów, poza leczeniem, jest też edukacja, stąd duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na przegląd zębów oraz instruktaż higieny jamy ustnej-dzieci będą
uczone jak w sposób prawidłowy dbać o swoje zęby. Wszystkie usługi są
bezpłatne. Dzieci i młodzież muszą zgłaszać się do dentobusa pod opieką rodzica lub osoby dorosłej, gdyż opieka stomatologiczna może być
sprawowana tylko w przypadku braku sprzeciwu ze strony rodzica lub
opiekuna prawnego.
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Gmina Kłaj przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej czytelnictwo „Małą Książka-Wielki Człowiek” zainaugurowanej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organizowanej
przez Instytut Książki. W związku z tym do szkół podstawowych naszej
gminy trafiły tzw. wyprawki czytelnicze, które przekazane zostaną
każdemu uczniowi klasy pierwszej. Na wyprawkę składają się: książeczka „Pierwsze czytanki dla…” zawierające teksty prozatorskie i poetyckie
klasycznych i współczesnych polskich autorów (J.Papuzińska, W.Chotomska, Cz.Janczarski, A.Bahdaj, J.Twardowski, J.Kulmowa, M.Rusinek
i inni) oraz broszura informacyjna dla rodziców przypominająca o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania od najmłodszych lat i roli książek w zrównoważonym rozwoju dziecka.
Zatem Drodzy Rodzice: jeżeli Wasze dziecko, rozpoczynające edukację
w szkole podstawowej, przyniesie do domu tę wyjątkową publikację, pozwólcie mu postawić pierwsze kroki w samodzielnym czytaniu. Włączając
się we wspólne czytanie, umożliwiacie swojemu dziecku poznawanie
różnorodności świata – pięknie pokazanego oczami znanych pisarzy i poetów dziecięcych, a tym samym rozbudzającego ciekawość i wyobraźnię.
Niechaj wspólne czytanie będzie wyjątkowymi chwilami, które pozostaną
w pamięci dzieci i rozbudzi w nich pasję do czytania.
Kazimierz Sroka
GZEAS Kłaj

SAMODZIELNOŚĆ Październik - Listopad 2019

OŚWIATA
Bicie Rekordu w SP w Grodkowicach
16 października między godz. 12.00 a 12.30 77 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Grodkowicach włączyło się
w ogólnopolską akcję fundacji WOŚP „Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy” realizowanej w ramach programu Ratujemy i uczymy ratować.
Celem tego wydarzenia było wspólne promowanie w Polsce nauki pierwszej pomocy.
Organizator akcji w szkole
Katarzyna Kościółek

Przedszkolaki wiedzą, że Barszcz
Sosnowskiego jest niebezpieczny
W październiku, w nawiązaniu do Apelu Urzędu Gminy Kłaj w sprawie
usuwania Barszczu Sosnowskiego, w przedszkolu samorządowym
w Dąbrowie realizowane były zadania mające na celu edukację dzieci,
oraz przypomnienie rodzicom o niebezpieczeństwie jakie wynika z kontaktu, z bardzo niebezpieczną rośliną jaką jest Barszcz Sosnowskiego.
Podczas pogadanki przedszkolaki dowiedziały się:
• jak wygląda Barszcz Sosnowskiego, porównywały jego wygląd z innymi roślinami,
• dlaczego jest niebezpieczny,
• gdzie rośnie,
• jakie są objawy oparzenie barszczem Sosnowskiego oraz uczestniczyły
w zabawie ruchowej " Stop - niebezpieczna roślina".
Na

podsumowanie

zajęć

dzieci

przygotowały

pracę

plastyczną

przedstawiającą Heracleum sosnowsky (Barszcz Sosnowskiego), która uzupełnia przygotowaną dla rodziców tablicę informacyjną. Każdy
przedszkolak zabrał również do domu specjalnie przygotowaną broszurkę,
aby każdy z domowników miał szansę na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami.
Małgorzata Prochwicz
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„Na ratunek Czystolandii” spektakl ekologiczny
w Przedszkolu w Grodkowicach
W czwartek, 17 października, wzięliśmy udział w przedstawieniu ekologicznym pt. „Na ratunek Czystolandii.
Pewnego dnia, kraina Czystolandii w której panował ład i nienaganny
porządek, zamieniła się w Śmieciolandię, a Czyścinka - córka króla Czystolandii, została uwięziona przez Dymona w wieży usypanej ze śmieci.
Dzieci, dotknięte losem krainy i królewny, pospieszyły z pomocą. Współpracując z komisarzem Dymskim starały się uwolnić Czyścinkę i uratować
Czystolandię z rąk okrutnego Dymona. Interaktywnie uczestnicząc
w spektaklu rozwiązały trzy zagadki Śmieciosfinksa oraz prawidłowo posegregowały rozrzucone w całej krainie śmieci. Dzięki temu krainie Czystoladnii została przywrócona ekologiczna forma, a Czyścinka mogła cieszyć
się wolnością.

Dzień Kropki w Szarowie
16 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Kropki. To święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książkę pod tytułem „The Dot”. Jej bohaterką
jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce
plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Gwiazda dnia - kropka, królowała niepodzielnie: na twarzach, sukienkach, koszulach, spodniach
i innych częściach garderoby, a zwłaszcza w pracach uczniów i uczennic.
Obchody Dnia Kropki rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu animowanego przedstawiającego historię małej Vashti. Na przerwie po pierwszej
lekcji mieliśmy okazję skorzystać z kropkowej fotobudki. Kolejna przerwa upłynęła nam na zabawie z piłką – goniła nas wielka KROPKA! Podczas
długiej przerwy mogliśmy wykazać się kreatywnością i pomysłowością
– każda klasa otrzymała arkusz papieru, na którym powstały kropkowe
dzieła sztuki.

Zadanie finansowane było z budżetu Gminy Kłaj. Dziękujemy!

Kropka towarzyszyła nam również podczas lekcji języka polskiego, niemieckiego, matematyki oraz zajęć świetlicowych. Na języku polskim pracowaliśmy z tekstem, z którego usunięto kropki – musieliśmy je odnaleźć
w gąszczu liter. Na języku niemieckim graliśmy w kropkowe memory – wykazaliśmy się ten sposób znajomością niemieckich słówek. Na matematyce
rządy przejęły kapselkowe kropki. Decydowały tego dnia o wszystkim
– kto idzie do tablicy, które zadanie rozwiązuje i w jakiej grupie pracuje.
Na zajęciach świetlicowych powstały prace plastyczne na bazie kropek
wycinanych z papieru kolorowego.

Justyna Trzaskalska

W tym dniu sale lekcyjne zamieniły się w krainę kolorowych kropek.

Spektakl ten odbył się w ramach prelekcji dla szkół i przedszkoli, dotyczącej
niskiej emisji pt. „Najlepsze jest czyste powietrze”, a przeprowadziła go firma ABRYS.
Przedstawienie, dzięki ciekawej formie, utrwaliło wiedzę przedszkolaków dotyczącą ekologicznych postaw.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi, którzy
pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przyłączyli się w tym
dniu do wspólnej zabawy.
Organizatorki:
E. Buczek, L. Duch, P. Jankowicz, A. Skalska
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Dzień Edukacji Narodowej w SP w Kłaju
Dzień Edukacji Narodowej zwany często Dniem Nauczyciela obchodziliśmy nieszablonowo. Po pierwsze zawieszone zostały na ten dzień zajęcia dydaktyczne, a zaplanowane inne formy spędzenia czasu.
Już drugi raz odwiedził nas zespół dziecięcy „Zbrucz”, któremu towarzyszyli muzycy z Tarnopolskiej Obwodowej Filharmonii z Tarnopola na Ukrainie,
którą reprezentował wicedyrektor tejże filharmonii Wasyl Iwanowicz Irmijczuk. Występ zespłu rozpoczął się od dobrze nam znanej pieśni religijnej pt.
„Czarna Madonna”. Były też: „Dumka na dwa serca” i „Hej, sokoły”. Te muzyczne interpretacje znanych utworów były przeplatane trzema tańcami narodowymi: gruzińskim, ukraińskim i cygańskim. Para tancerzy popisała się nie tylko kunsztem tanecznym, ale pięknymi kostiumami. Ludowe stroje prezentowali również członkowie zespołu dziecięcego. Przykuwały naszą uwagę barwami, zwiewnością i – co tu ukrywać – zupełnym niepodobieństwem
do strojów współczesnych. Popisy zespołu z Tarnopola zakończyły się wspólnym zdjęciem.
Drugi punkt programu można nazwać spotkaniem z naukowcem. Ta część odbyła się w dwóch turach: w młodszej i starszej grupie wiekowej. Pan Hubert z Lublina, przedstawiciel grupy „Zaelektryzowani” zaprezentował kilka widowiskowych doświadczeń i eksperymentów z dziedziny chemii i fizyki.
Była wybuchowa zabawa z wodorem, nadmuchiwanie powietrzem rękawa foliowego. Eksperymenty wyglądały bardzo poważnie, ale również stały się
powodem gromkiego śmiechu. Zwłaszcza ten, w którym pan Hubert sprawdzał właściwości helu przy użyciu balonika, z jednoczesnym powtarzaniem
zdania. Okazało się, że hel powodował bardzo wyraźną zmianę głosu. Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość aktywnego uczestnictwa w pokazie
i doświadczenia na własnej skórze zjawisk przyrody.
Kolejną część dnia uświetniła uroczysta akademia, podczas której uczniowie pod opieką pań Marty Kowalskiej i Moniki Moroniewicz przedstawili program
słowno-muzyczny dedykowany wszystkim nauczycielom naszej szkoły. Nietuzinkowa aranżacja piosenek, różnorodność interpretacji utworów poetyckich
i pełna uroku dekoracja znakomicie się uzupełniały. Na zakończenie akademii Samorząd Uczniowski życzył wszystkim nauczycielom pomyślności w pracy
zawodowej, w życiu osobistym oraz wręczył skromne upominki. Szczególne podziękowania SU złożył na ręce pani dyrektor Joanny Świegody za trud, wysiłek i czas poświęcony wakacyjnemu remontowi szkoły (szczególnie korytarzy na parterze i II piętrze). Nowe wnętrze przysparza radości zarówno uczniom,
rodzicom, nauczycielom, jak i wszystkim pracownikom szkoły.
Kiedy uczniowie opuścili szkolne mury, obecnie uczący, jak i zaproszeni nauczyciele emerytowani, świętowali przy kawie i ciastach przygotowanych
przez Radę Rodziców. Tego dnia wszyscy byliśmy uśmiechnięci. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że poniedziałek, 14 października br. z pewnością
możemy w kalendarzu odznaczyć białym kamykiem, naśladując zwyczaj mieszkańców starożytnej Tracji, gdzie biały kamyk oznaczał dobry dzień, a czarny
kamyk dzień nieudany.
Bożena Topór-Karpińska
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#ErasmusDays Poland

Na ratunek Czystolandii

11 października w Szkole Podstawowej w Szarowie odbyło się spotkanie
#ErasmusDaysPoland, mające na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przez 3 dni, 10-12
października, na terenie całego świata były organizowane spotkania,
wystawy oraz debaty, w trakcie których można było posłuchać (lub
samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+. W trakcie
naszego wydarzenia każdy mógł bliżej zapoznać się z praktyczną
stroną funkcjonowania Programu Erasmus+, odkryć kolejne obszary
aktywności znajdujące się w szerokim spektrum jego oddziaływania.
#ErasmusDays to doskonała okazja do przekonania się jak za pomocą
środków pochodzących z Programu można kreować szereg inicjatyw kształtujących nowe możliwości rozwojowe i edukacyjne zarówno w społeczności lokalnej, zawodowej, ale także międzynarodowej.
W zeszłym roku, podczas drugiej edycji #ErasmusDays, odbyło się 1435
wydarzeń, w 740 miastach na terenie 39 krajów!

17 października dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie,
obejrzały spektakl o ochronie powietrza, pt. „Na ratunek Czystolandii”.

Program spotkania zawierał:
• Ogólne informacje o programie ERASMUS+ Edukacja Szkolna oraz Młodzież (Stowarzyszenie Europe4Youth z Krakowa);

Pewnego dnia kraina nazywana Czystolandią zostaje zaśmiecona i zamieniona przez okrutnego Dymona w Śmieciolandię. Na ratunek krainie
wyrusza Komisarz Dymski, który musi się wykazać znajomością prawidłowego segregowania śmieci. Z pewnością nie poradziłby sobie z tym
zadaniem, gdyby nie pomoc naszych przedszkolaków, które sprawnie
posegregowały odpady i poprawnie rozwiązały zagadki. Spektakl jest częścią kampanii edukacyjnej „Najlepsze jest czyste powietrze”, realizowanej
przez firmę ABRYS.
Ewelina Piwowar

Prelekcje i przedstawienia pt.
„Najlepsze jest czyste powietrze”

• Europejski Korpus Solidarności, czyli wolontariat europejski – spotkanie
z wolontariuszami (Stowarzyszenie Europe4Youth);
• Przykłady dobrych praktyk (Szkoła Podstawowa w Szarowie).
Po zrealizowaniu wymienionego wyżej planu prowadzący odpowiadali na liczne pytania gości.
Edyta Imos

18 października w przedszkolu w Szarowie odbyło się przedstawienie
dotyczące niskiej emisji pt. „Najlepsze jest czyste powietrze”.
Historia opowiadała o krainie, w której panował ład i porządek, powietrze
było czyste i wszystkim żyło się miło i przyjemnie. Nagle księżniczka krainy
Czystolanka została uprowadzona przez złego czarownika Dymiona, który
zasypał całą krainę śmieciami, nie segregował ich, palił je w piecu, więc
w powietrzu pojawił się straszliwy smog. Na szczęście zjawił się strażnik,
który w raz z naszymi przedszkolakami pomógł uratować księżniczkę,
a całą krainę oczyścił ze śmieci. Dzieci pomogły mu posegregować odpady
i w ten sposób nauczyły się jak dbać o nasze środowisko, zrozumiały, że
oddychanie skażonym powietrzem może mieć złe skutki dla zdrowia.
Karolina Maślana
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Rewia greckiej mody w szkole
w Grodkowicach

Konkurs Recytatorski „Małe i duże
Misie" w Przedszkolu w Dąbrowie

Takiej rewii greckiej mody jeszcze nie było. Uczniowie klasy 5 podczas
lekcji historii w przepięknych wykonanych własnoręcznie strojach
zaprezentowali postacie najważniejszych bogów greckich. Biesiada na Olimpie trwała 2 godziny. Podczas tego spotkania uczniowie
mieli okazję dokładnie poznać członków rodziny olimpijskiej.

Tradycyjnie w październiku w Przedszkolu w Dąbrowie odbywa się
Konkurs Recytatorski "Małe i duże Misie", który jest etapem wstępnym
przed Gminnym Konkursem w Grodkowicach. Również i w tym
roku wzięło w nim udział wielu Przedszkolaków. Natomiast przedszkolne Jury wyróżniło sześć osób. W pierwszej kategorii wiekowej czyli 3 i 4
latki, I miejsce zajął Karol Pieprzyca, II miejsce Igor Łękawski, III miejsce
Nataniel Kubicz. W kategorii wiekowej 5 i 6 latki,

Katarzyna Kościółek

I miejsce zajął Marek Lach, II miejsce Natasza Tota, III miejsce Alicja Kosińska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a za reprezentantów mocno trzymamy kciuki!
Joanna Pieprzyca

Pasja Huberta,
Przedszkolaka z Dąbrowy
Bardzo dobrze jest umieć spędzać wolny czas z dziećmi. W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości. Najważniejsze, żeby chciało się do tego wracać i żeby te wolne chwile spędzone razem, sprawiały
wszystkim członkom rodziny wiele przyjemności, choć pewnie też i niemało trudu.
Korzysta z tego nasz Przedszkolak, Hubert. Biega. Uczestniczył w XI Biegu „W pogoni za żubrem", w Charytatywnym Biegu Fundacji Tesco „Super
Niedźwiedzie", w Eko Biegu po Dolinie Będkowskiej. Rodzinnie włączył się
również w akcję zbierania i segregacji śmieci połączonych z biegiem Trash
Run w Nowej Hucie. Hubert chętnie opowiada o zdobytych wyróżnieniach
i medalach oraz zapowiada następne starty. Warto poszukać pasji u dziecka,
a jeżeli można ją realizować z bliskimi, to jest to największym bogactwem,
tworzącym rodzinne wspomnienia.
Renata Kalisz
Fot. Joanna Iwulska

Klasy I-III w Parku Edukacji Globalnej
„Wioski Świata”
17 października uczniowie klas I-III szkoły w Grodkowicach odwiedzili park Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od warsztatów, dzięki którym poznaliśmy
zwyczaje mieszkańców Arktyki oraz Afryki. Dowiedzieliśmy się jak żyją
mieszkańcy najzimniejszych i najcieplejszych terenów naszego globu.
Przez chwilę mogliśmy się poczuć jak prawdziwi Inuici, czy mieszkańcy
ghańskiej wioski.
W tym niezwykłym miejscu zobaczyliśmy najbardziej odległe i ubogie zakątki świata. Byliśmy w afrykańskiej wiosce, papuaskim domu na palach, jurcie mongolskiej, igloo, indiańskim tipi, peruwiańskiej chacie oraz slumsach.
Została nam przybliżona kultura oraz codzienne życie najbiedniejszych
i najbardziej potrzebujących mieszkańców świata. Po pełnym wrażeń spacerze po wielkoformatowej mapie świata rozciągającej się na 2 hektarach,
wróciliśmy do domu - bogaci w wiedzę o życiu na wszystkich kontynentach
świata.
Anna Fortuna
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Rozpoczęcie projektu czytelniczego
„Mały Miś w świecie wielkiej
literatury” – spotkanie z pisarką
dziecięcą, Weroniką Śliwiak – Motak
28 października w przedszkolu w Grodkowicach gościliśmy tłumaczkę
i autorkę książek dziecięcych, Panią Weronikę Śliwiak – Motak. Lokalna pisarka przybliżyła dzieciom legendy niepołomickie oraz zadbała o„osobiste” spotkanie z Panem Dynią, bohaterem książki jej autorstwa,
pt. „Nowohuckie podróże Pana Dyni”. Był też czas na zabawę i wspólne
zatańczenie Krakowiaka. Tygryski i Smerfy własnoręcznie przygotowały
dla gościa pamiątkowy prezent – album z ilustracjami ulubionych bajek.
Pani Weronika zaś, przekazała dzieciom książki i grę planszową.
W drugiej części dnia dzieci poznały Misia, któremu nadały imię Wojtuś.
Ta niezwykła maskotka będzie podróżować do domów przedszkolaków po to, by „wysłuchać” jak najwięcej bajek i opowiadań czytanych
przez rodziców, dziadków, czy tych, opowiadanych przez same dzieci. Tym
samym rozpoczęliśmy ogólnopolski projekt „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”. Akcja ta to wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego miłość
do czytania przekazywana jest już najmłodszym, w przedszkolu.

angielskim, niemieckim, hiszpańskim, a grupa uczniów hiszpańskojęzycznych zatańczyła zabawny i ożywiający taniec o sztućcach. Tak się on
spodobał, że na zakończenie akademii nie tylko uczniowie, ale również
Grono Pedagogiczne wyginało (nie)śmiało ciało. Wszyscy, za prowadzącymi uczniami z klasy VIII a, powtarzaliśmy zwroty: Dziękuję, Dzień dobry
i Jak się masz w dwunastu językach.
Uroczystość przypomina i uświadamia nam jak ważna jest znajomość
języków, jakie daje możliwości i przywileje. Wiele podróżujemy, szukamy
ciekawych miejsc pracy za granicą. Prowadzący akademię: Klara, Ola, Julka,
Justyna, Kornelia, Dominika, Wojtek i Michał podali skuteczne metody
nauki języków, zachęcając tym samym do wytrwałej pracy w ciągu całego roku szkolnego na lekcjach angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.
Wniosek z naszego spotkania jest jeden: WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW,
BO ONE OTWIERAJĄ DRZWI!
Słusznym też będzie zauważyć, że obchodzony we wrześniu Międzynarodowy Dzień Języków Obcych koresponduje z celebrowanym 21 lutego Międzynarodowym Świętem Języka Ojczystego.
Do zobaczenia i usłyszenia za rok na kolejnym Europejskim Dniu Języków Obcych.
Bożena Topór – Karpińska

Karolina Golarz
Renata Olszowska, Bożena Topór-Karpińska

Europejski Dzień Języków Obcych
Uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Kłaju ostatni tydzień września upłynął pod znakiem Europejskiego Dnia Języków Obcych. W 2001 r. Rada Europy pragnąc zwrócić
szczególną uwagę na znaczenie nauki języków i wiążącej się z tym
różnorodności kulturowej państw, ustaliła dzień 26 września jako międzynarodowe święto. Europa jest zasobna w języki – istnieje ponad 200
języków europejskich i wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z innych kontynentów.
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczenia się języka angielskiego,
niemieckiego i hiszpańskiego. Dlatego podczas szkolnych prezentacji odwiedziliśmy te trzy kraje, oglądając liczne ciekawostki z nimi związane.
Każda klasa przygotowała plakat reklamujący wybrane kraje europejskie.
Na przemyślanych przez młodzież plakatach mogliśmy zobaczyć migawki z Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Holandii, Chorwacji,
Grecji, Francji oraz Szwecji.
Wszyscy uczniowie zaśpiewali znany kanon Panie Janie w trzech językach:
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Krzewienie pamięci o bohaterach
narodowych
W ostatnich dniach października uczennice Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Grodkowicach - Milena Dąbrowska
i Zuzanna Zięba pod opieką nauczyciela porządkowały grób żołnierski na cmentarzu w Łężkowicach.
Przygotowanie przed Świętem Zmarłych obejmowało uporządkowanie
grobu, jego przystrojenie oraz zapalenie zniczy. Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych oraz krzewienie pamięci o bohaterach narodowych.
Katarzyna Mazur

Jesienny Piknik Odblaskowy
Ach, co to była za zabawa! 29 września o godz. 14.00 na terenie szkoły
w Targowisku zebrali się rodzice, nauczyciele, przedszkolaki i uczniowie.
Pogoda sprzyjała organizatorom Jesiennego Pikniku Odblaskowego.
Impreza rozpoczęła się od rozdania kamizelek odblaskowych
przez Mrówkę – maskotkę Polskich Składów Budowlanych z Niepołomic,
które ufundowały odblaski dla najmłodszych. Następnie dzieci wraz z rodzicami pobiegły ulicami Targowiska, promując bezpieczeństwo. Drogi zostały zabezpieczone przez młodzieżową drużynę strażacką pod dowództwem
pana Krzysztofa Naruszewicza. Po powrocie na ogródek przedszkolny,
najmłodsi wzięli udział w quizie o ruchu drogowym. Przepytywała pani pedagog Urszula Cyga, a każda poprawna odpowiedź była nagradzana drobnym upominkiem. Uczniowie klasy VIII (Dawid Pawełek, Magdalena Sikora,
Emilia Skiba, Julia Strach, Wiktoria Szczudło) przygotowani przez panią
Katarzynę Kościółek oraz strażacy z OSP z Targowiska pokazali, jak poprawnie wykonać resuscytację. Każdy miał okazję poćwiczyć na fantomach.
Klasy i grupy przedszkolne zaprezentowały piosenki i wierszyki mówiące
o zasadach zachowania bezpieczeństwa na drodze. Dzieci przygotowały
wspólnie z rodzicami pokaz mody odblaskowej.
Nie brakowało atrakcji dla dzieci i dorosłych: najmłodsi bawili się
na dmuchańcach, próbowali swoich sił w szachach pod okiem instruktora,
pana Zbigniewa Gądora. Dla uczniów klas I-III zabawy przygotowały
wychowawczynie: największą popularnością cieszyło się przeciąganie
liny. Śmiechu nie brakowało przy biegu w workach. Przedszkolaki z rodzicami mogli wykonać zabawne stworki z warzyw i owoców, przygotowywali jesienne prace plastyczne i pisali wiersze, a za swoja aktywność
byli nagradzani jabłkami. Dziewczynki (Emilka Babraj, Wiktoria Majewska,
Helena Olchawa, Zuzanna Tokarz) malowały twarze, skręcały baloniki;
ósmoklasistki (Magdalena Sikora i Julia Strach) nauczyły tańczyć przedszkolaki (i nie tylko). O muzykę zadbali chłopcy z kl. VIII: Dawid Pawełek
i Oliwier Kasina.

Kreatywni Pierwszoklasiści
z Grodkowic

Rodzice znakomicie się spisali: sprzedawali przetwory warzywne i owocowe, ciasta, które znikały jak świeże bułeczki. Częstowali napojami, frytkami i kiełbasą z grilla. Wszystko zostało przygotowane i przeprowadzone
na medal, za co serdecznie dziękujemy. Sprawne działania Rady Rodziców,
która z determinacją walczy o zebranie funduszy na zakup urządzeń
na ogródek przedszkolny, sprawiły, że zabawa była bardzo udana. Serdecznie dziękujemy prezesowi OSP z Targowiska, panu Tomaszowi Chudeckiemu, za włączenie się w działania szkoły oraz Wójtowi Gminy Kłaj
za przekazanie nagród dla dzieci.
Patrycja Winzer

W październiku uczniowie klasy I uczestniczyli w warsztatach plastycznych, na których poznali wiele technik malarskich. Posługując się farbami, pędzlami i innymi przyborami wykorzystywanymi w malarstwie pod
czujnym okiem artysty plastyka dzieci malowały świeżo zebrane liście,
a później odbijały je na płótnie bawiąc się kształtami i kolorami nadchodzącej jesieni. Wspólne tworzenie pięknego „arcydzieła” sprawiło dzieciom wiele radości. Dziękujemy Pani Ludmile Kufel-Rutowskiej
za przeprowadzenie bardzo twórczych i ciekawych zajęć.
Aneta Kaczmarczyk - Dreczko

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia trwały
w Szkole Podstawowej w Grodkowicach przez 2 dni 3-4 października.
W czwartek odbył się trening. Uczniowie podczas przerw odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące tabliczki mnożenia i dzielenia.
Za błędną odpowiedź musieli zapłacić fantem, który podczas długiej
przerwy musieli „wykupić”. Zabawy i śmiechu było sporo.
W piątek uczniowie podczas lekcji matematyki oraz przerw mieli okazję
rozwiązywać ćwiczenia interaktywne, przygotowane w ciekawej formie
z wykorzystaniem najnowszych technologii. I znów się okazało - nie
taki diabeł straszny jak go malują.
Joanna Łysek
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Uroczystość Pasowania
na Przedszkolaka

Ślubowanie pierwszoklasistów
z Grodkowic

23 października w szarowskim przedszkolu odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci w obecności rodziców zaprezentowały
program artystyczny przygotowany na tę okazję. Maluszki złożyły przyrzeczenie a Pani Dyrektor udzieliła im pasowania. Na koniec otrzymały
dyplomy i medale Prawdziwego Przedszkolaka.

29 października odbyło się w naszej szkole Uroczyste Ślubowanie. 14
uczniów klasy I w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem
sztandarowym ślubowało być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, starać się
być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Iwona Marzec pasowała kolejno każde „dziecko” na „ucznia” Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach. Zanim jednak maluchy zostały
przyjęte do grona społeczności szkolnej bardzo przejęci przystąpili do pierwszego egzaminu. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na wiele bardzo ważnych pytań.

Karolina Maślana

Przyrzeczenie złożyli także rodzice, którzy obiecali, ze będą wspierać i doceniać swoje dzieci. Po tak doniosłej chwili głos zabrała Pani Dyrektor życząc
najmłodszym uczniom pasji i chęci poznawania tego, co nowe i nieznane,
a rodzicom, aby byli dumni i cieszyli się z sukcesów swoich dzieci. Na zakończenie uczniowie mieli za zadanie wypić „napój mądrości i odwagi”,
po czym obdarzyć wszystkich uśmiechem. W tak ważnym dniu uczniowie
zostali odznaczeni medalami „Pasowanie na ucznia”. Po części oficjalnej
uczniowie klasy pierwszej otrzymali piękne życzenia i pamiątkowe upominki od uczniów klasy II i III.

Sukcesy Przedszkolaków z Dąbrowy
w Konkursie Plastycznym
I miejsce – Marek Lach
II miejsce – Nikola Skoupy
III miejsce – Daria Kmiecik
W przedszkolu w Dąbrowie w dniu 23 września zostały uroczyście wręczone przez Panią Dyrektor Jadwigę Kluz dyplomy oraz ciekawe nagrody
laureatom Konkursu Plastycznego pt. „Chodźcie z nami!” organizowanym
przez Urząd Gminy Kłaj w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem konkursu było promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców.
Hasło kampanii w 2019 roku to „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”
który zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży. Przyczyniając
się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań
mieszkańców.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Krystyna Dybczak

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przyszedł czas na słodki poczęstunek
przygotowany przez Rodziców.
Drodzy Pierwszoklasiści!
Życzę Wam wielu sukcesów w nauce i mnóstwo powodów do radości!
Wych. Aneta Kaczmarczyk - Dreczko

Prawybory Do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
10 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Targowisku odbyły
się prawybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt
został zorganizowany przez klasę VIII w ramach lekcji WOS. Uczniowie
zasiedli w komisji wyborczej, która była odpowiedzialna za wydawanie
kart do głosowania. Średnia frekwencja wyniosła 57%. Najwyższą frekwencję uzyskała klasa VII (ok. 89% osób z tej klasy zagłosowało).
Komisja wyborcza oraz wyznaczeni uczniowie liczyli procentowe wyniki prawyborów do Sejmu. Wyglądały one następująco: PiS - 39%, PSL
- 20,4%, Konfederacja - 13,6%. Inne partie zyskały bardzo niskie wyniki: ok.
2-3%. Wybory do Senatu również wygrał PiS (32%), prawie identyczną ilość
uzyskało PSL (30,5%).
Cały projekt realizowano około dwa tygodnie. Zorganizowanie polegało na wydrukowaniu programu każdej partii, własnoręcznemu zrobieniu urny (za co dziękujemy Maksowi Migdałowi), kart do głosowania, list
uprawnionych do głosowaniu, przygotowaniu stanowiska dla komisji.
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Uczniowie byli bardzo zaangażowani i wiele się nauczyli. Każdy zobaczył,
jak wyglądają wybory i dzięki temu zyskał wiedzę, którą powinien posiadać
każdy obywatel.
Anna Podwyszyńska

Pierwsza Pomoc
w Przedszkolu w Grodkowicach
W piątek, 18 października przedszkole w Grodkowicach gościło Jednostkę Strażacką z pobliskiego Brzezia.
Spotkanie ze strażakami podzielone zostało na dwa etapy-pierwszy odbył
się w przedszkolu, gdzie przybyli goście zapoznali nas bardzo szczegółowo z pracą strażaka, jego niezbędnymi atrybutami, a także utrwalili wiedzę
przedszkolaków dotyczącą numerów alarmowych. Nie zabrakło również
kursu pierwszej pomocy, który przedszkolaki zdały celująco.
Druga część spotkania, pokazy wozu i sprzętu strażackiego, odbyła się
na boisku sportowym.
Przedszkolaki z wielkim, wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały obdarowane odblaskami oraz słodkościami, a my, w dowód uznania, wręczyliśmy komendantowi Dyplom Przyjaciela Przedszkola.
Misją Jednostki Straży Pożarnej z Brzezia jest między innymi organizowanie
pożarniczego i obronnego wychowania dzieci. Strażacy! Misja spełniona!
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania w przygotowanie spotkania z nami! Dziękujemy!
Podziękowanie kierujemy również do Pani Oli Filipowskiej, mamy Marcelinki, która była inicjatorką spotkania. Dziękujemy!
Justyna Trzaskalska

ci z elementów odblaskowych. Promujemy również inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.
Jak co roku nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami aktywnie włączają się
w działania podnoszące bezpieczeństwo dzieci.
Co się już zadziało?
We wrześniu:
1.Skompletowaliśmy kamizelki i elementy odblaskowe, aby każdy uczeń
i przedszkolak był widoczny na drodze. Pomógł nam w działaniu pan
Mrówka ze Składów Budowlanych w Niepołomicach. Dziękujemy!!!
2. W każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków.
3. Uczniowie spotkali się z policjantem, który zwrócił szczególną uwagę
na bezpieczne korzystanie z dróg oraz konieczność zakładania odblasków i kasków podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce.
4. Ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Jestem bezpieczny, gdy idę lub wracam ze szkoły”.
5. Ogłoszono konkurs fotograficzny Moja odblaskowa rodzina.
6. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne w temacie bezpieczeństwa na drodze i noszenia elementów odblaskowych, podczas zajęć świetlicowych.
7. Przeprowadzony został turniej wiedzy o ruchu drogowym. Wyłoniono zwycięzców.
8. W dniu 29 września odbył się Jesienny Piknik Odblaskowy. Podczas
imprezy wszystkie przedszkolaki dostały od Pana Mrówki kamizelki odblaskowe, w których pobiegły wraz z rodzicami ulicami Targowiska, aby
promować noszenie odblasków. Następnie miały miejsce konkursy wiedzy
o ruchu drogowym, pokaz ciągłej resuscytacji w wykonaniu strażaków,
kontynuowany przez dzieci i rodziców. Zawody w odblaskach, happening
i pokaz mody odblaskowej oraz wspólny taniec – to działania, które odbyły
się podczas imprezy, sprawiając dzieciom i dorosłym wiele radości.
9. Akcja „Ratujemy i uczymy ratować” – uczniowie klasy ósmej pod
patronatem specjalisty edukacji dla bezpieczeństwa przygotowali warsztaty dla klas 1-3. Dzieci uczyły się, w jaki sposób powiadamiać o zdarzeniu oraz trenowały resuscytację krążeniowo-oddechową.
10. Rajd rowerowy wolontariuszy biegu po Puszczy Niepołomickiej
„4RestRun”.
11. Uczniowie klas I- III doskonalili umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe przechodzenie przez pasy i na przejściach z sygnalizacją świetlną.
12. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym „Chodź
z nami” w ramach Kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w miastach i gminach oraz zmiany zachowania mieszkańców. Hasło kampanii „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy.
Co przed nami?
- dyskoteka odblaskowa,
- realizacja działań w ramach kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM,
- akcja dla seniorów promująca noszenie kamizelek i elementów
odblaskowych,
- bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy - ciągła resuscytacja,
- Bezpieczny Marsz ulicami miejscowości, podczas którego uczniowie
zachęcają mieszkańców do noszenia odblasków,
- finał konkursu Odblaskowa Szkoła 2019 – podsumowanie i rozdanie
nagród zwycięzcom konkursów.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Targowisku

Bezpieczni, bo widoczni działania w ramach konkursu
Odblaskowa Szkoła 2019
Szkoła Podstawowa w Targowisku na początku nowego roku szkolnego promuje bezpieczeństwo wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. W tym roku również przystąpiliśmy do działania.
Zgłosiliśmy udział szkoły w konkursie organizowanym przez Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod
nazwą „Odblaskowa Szkoła”. Celem jest podniesienie świadomości rodziców i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze
szkoły oraz kontrolowanie ustawowego obowiązku korzystania przez dzie-
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OŚWIATA
„Strażak Maciuś” w szarowskim
przedszkolu
29 października w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów Teatru z Nowego Sącza ze swoim przedstawieniem pt. „Maciuś Strażak”.

zadania otrzymywał naklejkę „EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA” i przebijał
„piątkę” z egzaminatorami.
Najwięcej emocji wzbudziły tego dnia KAPSELKOWE BITWY. Polegały one
na wyścigu, kto pierwszy poprawnie ułoży tabliczkę mnożenia. Zespół,
który jako pierwszy wykona zadanie zdobywał piątki z matematyki.
Elżbieta Buczek

Głównym celem przedstawienia było uświadomienie dzieciom zagrożeń
i niebezpieczeństw wynikających z ognia oraz przypomnienie numerów telefonów alarmowych. Historia opowiadała o dzielnym Maciusiu,
który bardzo chciał być strażakiem i wraz ze swoją drużyną OSP: kaczką,
pieskiem, kotkiem oraz kogucikiem mieli za zdanie stróżować nad bezpieczeństwem w swojej okolicy. Po skończonym spektaklu, każdy przedszkolak mógł poczuć się jak prawdziwy strażak przymierzając strażacki kask.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie oraz odpowiadały
na pytania o najczęstsze przyczyny pożarów. Po zakończeniu występu dzieci nagrodziły aktorów głośnymi brawami.
Karolina Maślana

Teatr Ludowy
10 października przedszkolaki z Szarowa wybrały się do Teatru Ludowego.

„Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę
mnożenia znają”
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. 4 października 2019
odbyła się na całym świecie 9. edycja akcji (ŚDTM 2019), a w Szkole
Podstawowej w Szarowie po raz drugi. Celem akcji jest propagowanie
zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny
sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych”
zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom
– pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.
Od 30 września do 3 października przypominaliśmy sobie tabliczkę
mnożenia grając na przerwach w KABUM, łapiąc MUCHY oraz układając
KAPSELKI.

"Ta książeczka ci opowie różne rzeczy o Krakowie. Taka rola w niej przypadła każdej z liter abecadła. Cały Kraków poznasz wnet od pierwszego A do Z-et." Dzieci obejrzały muzyczny spektakl dla dzieci "Krakowskie
Abecadło". W tej ciekawej historii poznały tajemnice pięknego Krakowa.
Celem wycieczki było rozbudzanie wrażliwości na sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania spektaklu. Dzieci nauczyły
się również kulturalnego odbioru sztuki oraz bezpiecznego zachowania
podczas jazdy autokarem.
Przedszkolaki spisały się na medal, należy pochwalić tu wszystkich
za wytrwałość i wzorowe zachowanie podczas spektaklu. Brawo dla Was!
Karolina Maślana

4 października powstały trzy zespoły egzaminatorów. Pierwszy zespół
to Artur i Gabrysia z klasy 6A. Sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych w Kłaju. Wszyscy, którzy spotkali tego dnia naszych
egzaminatorów, zdali egzamin z tabliczki mnożenia celująco!
Drugi zespół to Ania, Amelia i Marta z klasy 5B. Dziewczyny sprawdzały
znajomość tabliczki mnożenia wśród nauczycieli, pracowników naszej
szkoły oraz rodziców spotkanych na przerwach.
Trzeci zespół to uczniowie z klasy 3A i 3B. Ich zadaniem było sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia wśród starszych kolegów. Przygotowaliśmy mini kartkówki. Każdy kto bezbłędnie rozwiązał wszystkie
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