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Zamiast łąki będzie boisko i plac zabaw
Trwa realizacja inwestycji pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie
terenu na cele społeczno-rekreacyjne”.
Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska na Błoniach
w Łysokaniach. Tam też powstaje plac zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W projekcie boiska przewidziano m.in.
boisko do gry w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę
oraz tenis ziemny.
Aktualnie teren pod budowę boiska został już utwardzony, a na placu zabaw zmontowano już potrzebne urządzenia.
Inwestycja obejmie ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej architektury, budowę placu zabaw, a także
parkingu dla 9 pojazdów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie czerwca przyszłego roku.
Drogę do realizacji tego przedsięwzięcia otworzyła dotacja w kwocie blisko 800 tys. złotych.
Oliwia Bieda

Do podziału bojowego OSP Łężkowice dołączył nowy wóz strażacki
2021 rok dobrze zaczął się dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach. Od 13 stycznia, dysponują Oni nowym (używanym) wozem strażackim. Do podziału bojowego dołączył Renault Premium 260 GBA 3/20 Camiva.
Mamy nadzieję, że nowy pojazd pozwoli jeszcze sprawniej dbać
o bezpieczeństwo potrzebujących.
Zakup finansowany przez: Fundację Orlen, środków pochodzących
z budżetu Gminy Kłaj oraz własnych środków jednostki.
OSP Łężkowice jako pierwsze w Polsce otrzymało dopuszczenie
do użytkowania samochodu pożarniczego wydanego przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, według nowych przepisów, co zezwala na jego używanie
do działań ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy z jednostki OSP Łężkowice serdecznie dziękują wszystkim
zaangażowanym za pomoc.
Więcej informacji oraz zdjęć na profilu OSP Łężkowice na Fb.
Oliwia Bieda
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Boisko w Szarowie prawie gotowe
Inwestycja przy szkole podstawowej w Szarowie czeka tylko na cieplejsze dni i będzie gotowa.
W bezpośrednim sąsiedztwie szarowskiej szkoły powstaje wielofunkcyjne boisko. Tam zamontowane zostało już ledowe oświetlenie,
piłkochwyty i czterometrowe ogrodzenie. Gdy zima nieco ustąpi położona zostanie bezpieczna poliuretanowa nawierzchnia. Finalnie
na boisku dodatkowymi liniami i kolorami zostaną wyznaczone boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i do tenisa.

Oliwia Bieda

„Parkuj i jedź” w Dąbrowie oraz Kłaju
Już wkrótce rozpocznie się budowa kolejnych parkingów typu „Park&Ride”. W gminie Kłaj powstał już jeden parking
typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Kłaj przy budynku dworca PKP i trzeba przyznać, że mimo ilości miejsc postojowych,
w godzinach szczytu, często wolnych miejsc brakuje.
Takowe mają powstać w Dąbrowie oraz w Kłaju przy stacjach kolejowych. W Dąbrowie powstanie 20 miejsc postojowych, w tym 2
dla osób niepełnosprawnych, a w Kłaju 60 miejsc, w tym 4 dla osób
niepełnosprawnych. W Kłaju również powstaną stanowiska do pozostawienia rowerów.
Po długim okresie oczekiwania, Gmina otrzymała pozwolenie
na budowę, co umożliwiło ogłoszenie przetargu na realizację
tego przedsięwzięcia.
Po zakończeniu inwestycji będzie można pozostawić swoje pojaz-
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dy na bezpiecznych miejscach parkingowych i przesiąść się na kolej. Na realizację tego zadania gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie
w kwocie: 654.260,88 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zadanie przyniesie wymierne korzyści. Przesiadając się na pociąg, będziemy mogli oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.
Oliwia Bieda

W trakcie budowy jest największy w Małopolsce gminny ośrodek rekreacyjny
W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie
Kłaj”. Celem tego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wzmocnienie więzi społecznych. Obiekt
będzie gotowy najprawdopodobniej już na sezon letni 2021 roku.
Kompleks wypoczynkowy marzeń na wolnym powietrzu powstaje
na terenie dawnej żwirowni KRUSZ-GEO na granicy Kłaja i Targowiska.
W sąsiedztwie Raby zaprojektowano trzy duże kąpieliska wraz z całą
potrzebną infrastrukturą. Tam powstaną dwie plaże: piaszczysta
i trawiasta. Nie zabraknie też przestrzeni dla miłośników sportów wodnych oraz pomosty: jeden pływający i dla łodzi motorowych. Miłośnicy sportu na wolnym powietrzu będą mogli korzystać
z parku linowego, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej i miasteczka rowerowego.
Powstaną miejsca do zabaw, edukacji i odpoczynku m.in. altany,
wiaty dla rowerów, ścieżki sensoryczne, paleniska na ogniska i grille, ścieżki rowerowe i spacerowe.
Wybudowany zostanie parking mieszczący około 60 samochodów.
Ośrodek wraz z bogatą infrastrukturą rekreacyjną ma być gotowy
na lato 2021 roku.
Oliwia Bieda
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ODPADY KOMUNALNE

Ceny odbioru odpadów wzrosły w całej Polsce. Podwyżka nie ominie
również nas! Dlaczego?
Zmiana opłaty za odpady od 1 kwietnia 2021 r.
Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania.
Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty będzie wynosić 120 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie gminy Kłaj
kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku, przysługuje ulga za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,00 zł (poprzez obniżenie miesięcznej wysokości opłaty od gospodarstwa).
Dlaczego jest drożej?
Zmiana stawek związana jest z tym, iż wpływy uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami nie wystarczają na pokrycie
wszystkich kosztów systemu, których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest spowodowany przede wszystkim:
• wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacjach Komunalnych oraz poszczególnych
frakcji odpadów segregowanych. Tak zwana „opłata środowiskowa” jest odprowadzana do Skarbu Państwa przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów. Za tonę śmieci jest to obecnie 270 zł. W latach ubiegłych była to znacznie mniejsza kwota:
w 2020 roku - 170 zł, w roku 2018 – 140 zł, a w roku 2017 tylko 24,15.
• znaczny wzrost masy odbieranych od mieszkańców odpadów. Z roku na rok zwiększa się masa odpadów wytwarzanych
przez mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach całego systemu gospodarki odpadami, np. koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącu październiku 2020 roku to aż 311 261,08 zł.
W 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych w porównaniu do lat ubiegłych.
Ile śmieci wyprodukowaliśmy w 2019 roku?
(ilość odpadów odebranych sprzed posesji)
Ok 1100 ton – odpady zmieszane (w kubłach)
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Ok. 385 ton – bioodpady
Ok. 196 ton – tworzywa sztuczne
Ok. 120 ton – szkło
Ok. 26 ton – papier i tektura
Ok. 10 ton – zużyte opony
Ok. 75 ton – odpady wielkogabarytowe
Ile śmieci wyprodukowaliśmy w 2020 roku?
(ilość odpadów odebranych sprzed posesji)
Ok 1 350 ton – odpady zmieszane (w kubłach)
Ok. 520 ton – bioodpady
Ok. 260 ton – tworzywa sztuczne
Ok. 200 ton – szkło
Ok. 90 ton – papier i tektura
Ok. 22 ton – zużyte opony
Ok. 370 ton – odpady wielkogabarytowe
Koszty, które poniosła gmina z tytułu gospodarki odpadami za 2020 rok przedstawiają się następująco:
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców to koszt w wysokości 4 030 571,67 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk wyniosła 8 492,04 zł,
- odbiór przeterminowanych leków, które mieszkańcy oddawali do pojemników usytuowanych w 3 aptekach na terenie gminy
to kwota 4 246,56 zł,

Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych opłat za wywóz śmieci.
Opłaty te muszą wystarczyć na wywóz i zagospodarowanie odpadów.
W związku z pandemią wiele osób pracujących za granicą wróciło do kraju. Studenci i uczniowie, wrócili do rodzinnych
domów, bo przeszli na system zdalnego nauczania. Niestety w wielu przypadkach fakt ten nie został zgłoszony. W konsekwencji tego wzrosła ilość produkowanych śmieci zaś opłaty pozostały na stałym poziomie. Te i inne czynniki powodują
niekontrolowany wzrost kosztów.

UWAGA!
Prosimy mieszkańców o weryfikację złożonych deklaracji, jeżeli nastąpiła zmiana w ilości osób zamieszkałych, gdyż tak
duża niezgodność z danymi z ewidencji ludności przy jednoczesnym tak znacznym wzroście produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen odpadów i uderza w mieszkańców, którzy rzetelnie wypełniają deklaracje śmieciowe
i płacą za rzeczywistą liczbę domowników.
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Szanowni Mieszkańcy,
W najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne umowy w ramach
projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie
Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane
gazem i biomasą etap II”
dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł
Umowy będą podpisywane w dniach:
• 22 marca od godz. 9:00 do godz. 16:00
• 29 marca od godz. 9:00 do godz. 16:00
• 12 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 16:00
• 13 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 14 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00
• 19 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 16:00
• 20 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00

jętności pracy w zespole, zdobywali wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach
trudnych, konfliktowych, z własnymi emocjami, uczyli się racjonalnie
spędzać wolny czas, rozwijali swoje talenty i zainteresowania. Zatrudniony
psycholog, prowadził zajęcia indywidualne z dziećmi, był również dostępny
dla rodziców podopiecznych, aby umożliwić im uzyskanie informacji na temat funkcjonowania ich dzieci w placówce, służąc radą bądź wsparciem.
Zorganizowane wycieczki stanowiły formę rekreacji, ale również motywacji, zachęty do udziału w zajęciach, pomimo tego, że ich liczba w minionym
roku ze względu na obowiązujące obostrzenia była ograniczona.
W ramach uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności Jaskółkowicze
zaprezentowali występ jasełkowy na corocznym Spotkaniu Opłatkowym
Mieszkańców Szarowa oraz Wystąpili na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W okresie trwania stanu epidemii placówka funkcjonowała z zachowaniem
wszelkich zalecanych środków ostrożności, stosując się do obowiązujących
wytycznych.

http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow

Przez kilka miesięcy, ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego placówka mogła prowadzić swoją działalność jedynie w formie zdalnej.
W okresie tym w ramach wypełniania swoich obowiązków służbowych pracownicy wykonali prace inwentaryzacyjno – porządkowe w placówce, przygotowywali dokumentację i opracowywali materiały do pracy dla dzieci,
przesyłane rodzicom małoletnich za pomocą poczty elektronicznej oraz publikowane na fanpage placówki na portalu społecznościowym Facebook.
Odbywały się również zebrania pracowników przy użyciu komunikatora internetowego. Rodzice wychowanków byli poinformowani o dostępności pracowników pod podanym im numerem telefonu. Zaproponowano im
możliwość kontaktu za pomocą komunikatorów internetowych, a w razie
potrzeby i w miarę możliwości pomoc dzieciom w nauce. Mieli również
możliwości korzystania z teleporad lub konsultacji on-line z zatrudnionym
w placówce psychologiem. W okresie pracy zdalnej przygotowano dla dzieci paczki z artykułami spożywczymi oraz artykułami szkolnymi i plastycznymi, aby ułatwić im wykonywanie przesyłanych propozycji zadań i prac.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą
o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Zadanie jest
realizowane przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” dzięki środkom Powiatu Wielickiego oraz wsparciu Wójta Gminy Kłaj.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

Małgorzata Gądor

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 15 do 19 marca 2021 r.
tel. 12 284-11-00 wew.: 36.
Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie wysłane pismo wraz z załącznikami do Umowy.
Informuję iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością
Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany
nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych
oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem:

Ważne:
Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć
dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą
Kłaj.
Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
• zarejestrowana jest działalność gospodarcza
• w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Podsumowanie działalności „Jaskółki”
w 2020 roku
Miniony rok, ze względu na pojawienie się stanu epidemii, okazał się zaskakujący oraz niełatwy i postawił przed nami wszystkimi wiele nowych
wyzwań. W tym czasie Placówka Wsparcia dziennego „Jaskółka” realizowała swoją działalność dostosowując się do wymagań zmienionej rzeczywistości, udzielając wsparcia swoim podopiecznym i ich rodzinom.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie
Panom Bogdanowi i Bartkowi Golarz z Targowiska

W czasie, kiedy możliwe było prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej
placówka funkcjonowała w formie świetlicy w pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szarowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30.

za niezwłoczną, profesjonalną oraz bezinteresowną interwencję
i przywrócenie właściwego funkcjonowania pomieszczenia kotłowni w naszym domu.

Wychowankowie w czasie pobytu w placówce codziennie mieli zapewniony posiłek oraz pomoc w nauce. Poprzez organizowane zajęcia świetlicowe
w postaci gier i zabaw, zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych, artystyczno-plastycznych i relaksacyjnych nasi podopieczni nabywali umie-

Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy.
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Świąteczne paczki dotarły do rodzin
Świąteczne paczki przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy,
Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, Delikatesów Centrum w Targowisku,
Radnych, Sołtysów oraz kilku Mieszkańców Gminy Kłaj dotarły do swoich adresatów jeszcze przed świętami.
Tym razem udało nam się pomóc 2 rodzinom oraz jednej samotnej osobie.
Mamy nadzieję, że radość obdarowanych osób trwała długo dłużej niż
chwilę, a przygotowane prezenty sprawiły, że minione święta były magiczne. Dziękujemy wszystkim, którzy poświecili swój czas, energię oraz serce
w przygotowanie paczek. Przedkładanie cudzego szczęścia ponad swoje
daje mnóstwo satysfakcji.
Oliwia Bieda

Niepozorne serce mieści w sobie
mnóstwo plastiku i życzliwości
Kolejne 880 kilogramów plastikowych nakrętek zostało sprzedanych.
Tradycyjnie dochód (969 złotych) z ich sprzedaży został przekazany
na konto Fundacji „Słoneczko” zajmującej się finansowaniem rehabilitacji Wojtusia Sobierskiego, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce
i znaczny niedosłuch.
Niepozorne, metalowe serce zlokalizowane przy Urzędzie Gminy w Kłaju mieści w sobie aż 11 worków plastikowych nakrętek. W dodatku każdorazowo zapełnia się w zawrotnym tempie, bo średnio raz w tygodniu jest
opróżniane. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zamiast wyrzucać
plastikowe nakrętki do kosza, wrzucają je do serducha! Tym drobnym
gestem czynicie wielkie dobro! Dziękujemy i zbieramy dalej!
Podziękowania należą się również pracownikom oraz uczniom:
- Szkoły Podstawowej w Targowisku,
- Szkoły Podstawowej w Grodkowicach,
- Przedszkola Samorządowego w Kłaju,
- Oddziału Przedszkolnego w Targowisku.
Oliwia Bieda

Betlejemskie Światełko Pokoju
dla Mieszkańców Gminy Kłaj
21 grudnia, jak co roku harcerki z Hufca ZHP Wieliczka przekazali Wójtowi Gminy Kłaj Betlejemskie Światełko Pokoju.
Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest to symbol ciepła, miłości, nadziei i pokoju.
Oliwia Bieda

Nowy Rok w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Brzeziu
Nowy Rok przynosi nowe wyzwania i postanowienia związane z działalnością Naszego Domu. Szukamy sposobów nowych alternatywnych
form pracy. Nie możemy pozwolić nieobliczalnemu wirusowi odebrać
naszej radości, entuzjazmu i energii.
W tym roku niestety jest trudniej. Nasi podopieczni od miesięcy są
izolowani.
W obowiązującym reżimie sanitarnym nie mogą spotykać się w licznych
grupach i normalnie pracować. Żebyśmy jednak nie stracili kontaktu i czuli,
że mimo wszystko jesteśmy razem, przyjęliśmy nową formę pracy zgodną
z wytycznymi. Spotykamy się w mniejszych kilkuosobowych grupach,
pracujemy zdalnie łącząc się za pośrednictwem różnych komunikatorów społecznych. Zachęcamy do pracy poprzez organizowanie rozmaitych
konkursów. Nasi podopieczni nie odpuszczają dzielnie działając w swoich
domach. Na miarę możliwości dostarczane są im materiały, dzięki którym
tworzą piękne prace. O wszystkich powyższych działaniach możecie się
przekonać sami obserwując Naszą stronę Facebookową, do czego serdecznie zachęcamy.
Kamila Bączkowska
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Wyszkoleni z zakresu gaszenia
pożarów wewnętrznych

Zasady i terminy
składania i rozpatrywania
wniosków o świadczenie
wychowawcze w 2021 roku

30 stycznia na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Swoje
umiejętności podnosiła grupa 11 druhów z OSP Szarów. Szkolenie
odbyło się w specjalnie do tego przystosowanej komorze.
Mimo panujących trudnych warunków atmosferycznych, poradzili sobie
bardzo dobrze, przechodząc bez problemów całe szkolenie. Ćwiczenia i szkolenia tego typu są szczególnie ważne, aby zarówno strażacy
czuli się bezpieczniej niosąc pomoc i ludzie w obliczu tragedii czekający
na tę pomoc. W imieniu wszystkich Mieszkańców Gminy serdecznie
dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie w podnoszenie swoich
umiejętności ratowniczych! Jesteście wielcy!

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie
ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od
dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Oliwia Bieda

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r.,
wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r.:

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+"
będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

• drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną
lub przez portal PUE ZUS,
• a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres
w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku.

Koło Gospodyń Gruszki Wyróżnione
Do konkursu „Polska smakuje na Boże Narodzenie” zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie zgłosiło się
ponad pięćdziesiąt kół z całej Małopolski. Koło Gospodyń Wiejskich
Gruszki w miejscowości Brzezie zgłosiło jako potrawę konkursową,
Małopolskie gołąbki z kaszą pęczak i grochem w sosie grzybowym i…
potrawa została wybrana jako jedna z dwunastu najlepszych.
Celem Konkursu było zachowanie w pamięci przepisów na tradycyjne,
regionalne potrawy bożonarodzeniowe, promowanie regionalnych
potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów pochodzących
od lokalnych producentów i rolników, popularyzacja wiedzy oraz podniesienie świadomości w zakresie patriotyzmu konsumenckiego. Dyplom
i nagrodę osobiście wręczył prawdziwy Mikołaj, a dokładnie Pan Mikołaj
Łopata, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z oddziału w Krakowie. Już drugi raz nasze Koło z Gruszek zostaje wyróżnione
w cyklu konkursów Polska Smakuje. Po więcej szczegółów, a także przepis
na gołąbki zapraszamy na profil KGW Gruszki na Facebooku, oraz profil
KOWR - oddział Kraków.
Katarzyna Kowalczyk

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022
oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej
do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej
do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej
do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej
do dnia 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
Ważne!
• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że
świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od
1 czerwca 2021 r.
• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek
na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. Gmina uwzględniając liczbę
wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.
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Szachownica z awansem
na Mistrzostwa Polski w Szachach
Zawodniczka Klubu Sportowego Szachownica - Kamelia Chmielek zajmuje wysokie 9 miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w Jastrzębiej Górze i uzyskuje awans do Mistrzostw Polski.
Okiem trenera Łukasza Czaplaka:
„Półfinały Mistrzostw Polski, budziły duże emocje. Kamelia grała najtrudniejszy turniej w swojej szachowej przygodzie i poziom rywalek był
bardzo wysoki. 9 miejsce z 5 punktami na 9 możliwych uznaje wynik
Kamelii za bardzo dobry. Oglądając partie na żywo stwierdzam, że Kamelia szybko się uczy. Bezbłędne rozegranie debiutów, zacięte końcówki i walka do samego końca były bardzo miłe dla oka. Jednak bardzo szkoda dwóch
pechowych partii, w których Kamelia miała wygraną i pod presją przegrała.
W partii ze zwyciężczynią Połfinalów MP, Kamelia przeoczyła ruch, dający
przewagę, a w 7 rundzie z przewagą skoczka zrobiła jeden poważniejszy
błąd, po którym już nie udało się wybronić. Gdyby nie „pech” w tych
partiach, wynik byłby sensacyjny. Jestem przekonany, że to nie koniec
dobrych wyników Kamelii w zawodach na taką skalę. Gratulacje Kamelia!"
Szachownica

spędzać w swoich domach, a także rodzicom, którzy będą mieć możliwość
poznać tajniki Królewskiej Gry”
4. Kwiecień: "Grupa 100"
Wraz z naszym Klubem, chęć uczestnictwa po wcześniejszym zademonstrowaniu naszych internetowych umiejętności, wyraziło, aż 100 osób!
Od momentu zamknięcia szkół do 1 kwietnia 2020 roku, przygotowaliśmy dla naszych uczniów, aż 382 minuty materiałów filmowych co daje
nam łącznie ok. 6.5h wykładów! Zorganizowaliśmy 4 turnieje szachowe
w których nasze dzieci rozegrały łącznie 1017 partii i wykonali 53772 ruchów w trwającej łącznie 6 godzinnej rywalizacji (turnieje można było oglądać na żywo z komentarzem instruktorów).
Utworzyliśmy kilkadziesiąt kont i przygotowaliśmy ok. 200 zadań szachowych na stronie szkolkaszachowa.pl. Wysłaliśmy łącznie 57 maili z zadaniami w plikach PDF/doc.
5. Maj: 60 dni zdalnej rywalizacji
W maju 2020 roku publikujemy nasz filmik z udziału w V lidze w Dobczycach pt. „Turniej Okiem Szachisty”, rozgrywamy sparingowe mecze m.in.
z UKS Bakcyl Bielany i systematycznie uczymy się na platformie Skype.
Podsumowanie 60 dni nauki:
• Ponad 800 minut szkoleniowych,
• 14 turniejów wewnętrznych z frekwencją od 46 do 70 uczestników,
• 3921 rozegranych partii i około 189000 wykonanych ruchów,
• 492 zadania online i 211 wysłanych maili z zadaniami szachowymi.
6. Czerwiec: Gramy dla Ali i Zuzy
Arcymistrzowski turniej dla Alicji i Zuzanny, czyli naszych szachistek,
którym spalił się dom. Turniej miał na celu zebranie pieniędzy, które można było wpłacać na zrzutkę, aby nasze dziewczynki i ich cała rodzina mogły
wrócić do własnego domu.
Zebraliśmy, aż 8500zł
W turnieju wzięli udział m.in:
-GM Kamil Mitoń,
-GM Mateusz Bartel,
-GM Maciek Klekowski,
-GM Bartłomiej Haberla,
-GM Daniel Sadzikowski,
-GM Marcin Krzyżanowski,
-FM Michał Bartel,
-FM Antoni Szustakowski.
7. Lipiec: Obóz Kadry MZSzach

Szachowe podsumowanie 2020 roku
1. Styczeń: V Liga Szachowa w Dobczycach
W 2020 roku w V lidze wzięło udział, aż 61 drużyn co dało ogółem 257
uczestników! Szachownica zameldowała się w liczbie 42, co sprawiło, że
był to frekwencyjny rekord, gdyż jeszcze nigdy w historii tych rozgrywek
nie zdarzyło się, aby z jednego klubu wystartowało, aż tylu zawodników!
2. Luty: Wewnętrzny Turniej Szachowy dla Przedszkolaków
Turniej dla naszych najmłodszych zawodników odbył się 15.02 w Sali Widowiskowej UG w Kłaju. Do rywalizacji przystąpiło, aż 40 uczestników, którzy
pod okiem naszych instruktorów: Zbyszek Gądor, Łukasz Czaplak i Anna Matylewska-Para, stoczyli 5 partii, tempem 10 min na zawodnika.
3. Marzec: „Zostań w domu”
Covid19 i przechodzimy na tryb Online!
13 marca otrzymaliśmy informację o zamknięciu szkół i przedszkoli co sprawiło, że musieliśmy przejść z nauką na tryb zdalny. Nasi instruktorzy stanęli na wysokości zadania i już po 4 dniach uruchomiliśmy zajęcia szachowe
online.
„Jak wszyscy wiemy stacjonarne zajęcia szachowe nie mogą się odbywać,
dlatego instruktorzy Szachownicy pracują nad tym, aby zorganizować
zajęcia szachowe w internecie. Postaramy się, aby wszyscy nasi uczniowie
mieli ciągłą możliwość nauki gry w szachy i nie gromadzili zaległości.
Mamy nadzieję, że urozmaicimy w ten sposób dzieciom czas, który muszą
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W obozie Kadry Młodzików MZSzach Łazy 2020 wystąpiły dwie nasze
zawodniczki Ala i Zuza.
"Bardzo miło jest nam poinformować, że na zakończenie obozu w turnieju szachowym dla osób początkujących obie nasze zawodniczki stanęły
na podium. Zuza wygrała turniej z wynikiem 11.5 pkt z 12 partii, a Ala zajmuje bardzo wysokie trzecie miejsce"
8. Sierpień: Pierwszy turniej stacjonarny od początku pandemii
30 sierpnia zameldowaliśmy się na turnieju szachowym w Niepołomicach.
Zaliczamy nasz pierwszy turniej stacjonarny po bardzo długiej przerwie
i wracamy z niego bardzo zadowoleni.
Zdobywamy 1, 2 i 3 miejsca w trzech grupach wiekowych.
9. Wrzesień: Powrót zajęć stacjonarnych
Wracamy oficjalnie z zajęciami stacjonarnymi do Hotelu Skorpion
oraz do WDK w Stanisławicach. Pod koniec września rozgrywamy kolejny
turniej stacjonarny, tym razem w Staniątkach.
10. Październik: Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwo Małopolski
Zdobywamy indywidualne i drużynowe Mistrzostwo Małopolski do lat 7:
- Milan Chmielek,
- Antoni Grandys,
- Hubert Chorąży,
- Antoni Nosek,
- Józef Kołtun.
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SPORT
Chłopaki zostają drużynowymi Mistrzami Małopolski.
Indywidualnie Mistrzem Małopolski do lat 7 został Milan Chmielek, który
na dystansie 7 rund, uzyskał wynik 6 pkt!
11. Listopad: FM Kacper Polok i "Gramy dla Niepodległej"
W listopadzie rozpoczęły się otwarte wykłady szachowe z Mistrzem Fide
Kacprem Polokiem, które odbyły się w WDK w Szarowie, a po tych wykładach przeszliśmy ponownie na tryb zdalny.
W listopadzie zorganizowaliśmy turniej pt. Gramy dla Niepodległej. Turniej
na kanale Twitch oraz ChessTV oglądało blisko 200 osób!
12. Grudzień: Turnieje Mikołajkowe, Zamek Królewski w Niepołomicach
i Cracovia
W grudniu bardzo dużo rywalizowaliśmy w trybie stacjonarnym oraz online.
- Turniej w Hotelu Europejskim i II miejsce,
- Turniej na Zamku Królewskim w Niepołomicach i I miejsce w kategorii młodzik,

W grupie męskiej udział wzięło 9 naszych szachistów. Najlepiej z naszych
zawodników zaprezentował się Milan Chmielek, który w grupie do lat
14 (Milan ma 7 lat) zajął bardzo wysokie 6 miejsce! W kategorii najlepszy
młodzik Mistrzostw, Milan zajmuje pierwsze miejsce!
Bardzo dobry występ zaliczają w tym turnieju: Filip Śleziak 15, Tobiasz Walasik 18, Michał Wanat 20, Antek Grandys 24!
Cenne doświadczenie turniejowe i miejsca w trzeciej dziesiątce zajmują:
Tymon Woźniak 3.5 pkt, Filip Kołos 3 pkt, Miłosz Łakomy 3 pkt, Antoni Kołtun 3 pkt. Brawo chłopaki.
Gościem specjalnym dzisiejszych Mistrzostw był arcymistrz Kamil Mitoń,
z którym nasi uczniowie mieli przyjemność zagrać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie!
Szachownica

- Cracovia 2020 i III miejsce.
Mocno zmotywowani z wieloma planami wchodzimy w 2021 rok! Będzie
się działo!

Mistrzostwa Subregionu
Krakowskiego w szachach
W dniu 19.12.2020 na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyły się
Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego w szachach. Do finałowego turnieju zakwalifikowało się 12 zawodników z Gminy Kłaj.

Najlepszy wynik osiągnęła Karolina Serafin zdobywając 5 pkt. Karolina w ostatniej partii niestety przegrała i straciła miejsce na podium, ale
ostateczne 5 miejsce w tak mocnym turnieju można śmiało uznać za sukces! Brawo!
Na wysokim 7 miejscu w grupie żeńskiej uplasowała się Kamelia Chmielek
zdobywając 4 pkt, a na 21 miejscu trzecia z naszych szachistek - Emilia Kołtun! Brawo dziewczyny.
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Z KART HISTORII
Zamach w Puszczy Niepołomickiej i odwet Niemców
Hitlerowscy dygnitarze na celowniku podziemia
Jesienią 1943 r., w dowództwie Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej zrodził się pomysł, aby dokonać kolejnego zamachu na jakiegoś
ważnego dygnitarza w Generalnej Guberni, odznaczającego się szczególnym okrucieństwem wobec Polaków. Na cel wytypowano Generalnego Gubernatora Hansa Franka oraz Wyższego Dowódcę SS i policji SS-Obergruppenführera, generała Waffen-SS Wilhelma Koppego.
„Pierwszeństwo” uzyskał Frank. Pierwotnie, egzekucja miała być wykonana w drodze strzału snajperskiego. Jednak w listopadzie 1943 r.
zrezygnowano z realizacji tego zamiaru z obawy przed wielkimi represjami ze strony Niemców. Obawy były uzasadnione i potwierdzane
kolejnymi masowymi egzekucjami, dokonywanymi na podstawie rozporządzenia Franka o sądach doraźnych, które już obowiązywało od
10 października 1943 r.
Plan zamachu na pociąg
Do pomysłu powrócono jednak w 1944 r. Próba zamachu, w innej formie, została przeprowadzona 29 stycznia 1944 r. przez grupę dywersyjną krakowskiego Kierownictwa Dywersji („Kedywu”) AK. Na dowódcę akcji wyznaczony został mjr Stanisław Więckowski „Wąsacz”. Plan
opracowany przez „cichociemnego” por. Ryszarda Nuszkiewicza „Powolnego” przewidywał wysadzenie w powietrze przez grupę minerską
w Puszczy Niepołomickiej Urlaubzugu, tj. specjalnego pociągu relacji Kraków – Lwów, wożącego m.in. żołnierzy niemieckich z urlopów na front wschodni. Ostatnie wagony unieruchomionego pociągu (salonki, ochrona) miały być od strony południowej toru ostrzelane
z karabinowej broni maszynowej oraz obrzucone granatami przez 25 żołnierzy z oddziałów „Błyskawica” i „Grom”. Po wykonaniu zadania – grupa minerska i uderzeniowa miały się wycofać w kierunkach Wieliczki i Łapanowa. Wg informacji uzyskanych przez wywiad AK,
Frank i Koppe mieli udać się tym pociągiem do Lwowa na uroczystości z okazji 4 rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa i 11
rocznicy objęcia władzy przez Hitlera. W różnych wspomnieniach i relacjach pojawiają się wzajemnie sprzeczne informacje. Według jednej
z wersji Frank ostatecznie nie jechał tym pociągiem. Dziś trudno stwierdzić, jak było naprawdę. W przygotowania zamachu został włączony
ówczesny dowódca miejscowej, brzeskiej placówki AK por. Mieczysław Wójcik „Mirski”, którego uczyniono odpowiedzialnym za zakwaterowanie części żołnierzy-wykonawców i zapewnienie gotowości do ewentualnych działań służby sanitarnej, kierowanej przez Stefanię
Prochwicz.
Plan akcji został jednak okrojony w stosunku do pierwotnej wersji, gdyż zamówione w Okręgu karabiny maszynowe (3 rkm-y), granaty
(100 szt.) jak i zakładany do użycia plastyczny materiał wybuchowy (plastik), nie zostały dostarczone. Z tej przyczyny, zamiast plastiku,
postanowiono zastosować granulowany trotyl, pozyskany z wielickiej kopalni soli. Czyż ktoś za wszelką cenę nie chciał dopuścić do zamachu? A może czas od podjęcia decyzji o przedsięwzięciu do daty realizacji był zbyt krótki? Tego nie da się już dzisiaj ustalić. Pewne jest, że
żołnierze mający wykonać ostrzał pociągu i obrzucenie go granatami, kwaterujący w Woli Batorskiej, zbyt późno dotarli na miejsce zgrupowania (Cudów – przysiółek Brzezia), m.in. z powodu penetracji terenu przez patrole niemieckie. Nie ulega wątpliwości, że uzbrojenie jakim
dysponowali, jak i brak stosownego doświadczenia nie predysponowało ich do akcji tej rangi. W tym stanie rzeczy postanowiono ograniczyć zamach do detonacji ładunku i natychmiastowego odskoku.
Realizacja
Faktycznie na miejscu zamachem dowodził „Powolny”. Chory na grypę „Wąsacz” miał wysoką gorączkę i tylko statystował w akcji. Zespół
minerski w składzie: ppor. Zygmunt Kawecki „Mars” (technik z wielickiej kopalni), ppor. Henryk Januszkiewicz „Spokojny”, ppor. Władysław Wiśniewski „Wróbel” i dowodzący „Powolny”, założył ładunek pod torem w kierunku Bochni, czyli patrząc od strony Krakowa – pod
lewym torem, (wówczas pociągi na niektórych odcinkach szlaku Kraków-Lwów, obowiązywał jeszcze ruch lewostronny – były to pozostałości po byłym zaborze austriackim). Ładunek podłożono około 40-50 metrów na zachód od wiaduktu kolejowego nad polną drogą
przebiegającą z Niepołomic w kierunku Cudowa, Podlasu Gruszczańskiego (przysiółki Brzezia), przy tzw. „dziewiętnastce” – małym zalewie
przylegającym do nasypu od strony północnej. W przekazach utarło się, że akcję przeprowadzono w Staniątkach lub Szarowie, chociaż
miejsce zamachu leży faktycznie w obrębie administracyjnym miasta Niepołomic. Por. Mieczysław Cieślik „Bąk” vel „Koral” i strz. Władysław Bajer „Zemsta” ubezpieczali „Marsa”, „Spokojnego” i „Wróbla” od strony wschodniej, a od strony zachodniej sierż. Józef Borkowski „Kruk”,
strz. Kazimierz Lorys „Zawała” i strz. Józef Szlachetka „Wrak”. Zakładanie i maskowanie ładunku musiało być dwa razy przerwane z powodu przemieszczania się patrolu Bahnschutzu (niemieckiej policji kolejowej) po południowej stronie toru oraz przejazdu ok. 22:20 od strony
Bochni lokomotywy pchającej wagon-lorę wypełnioną piaskiem po torze, którym miał jechać pociąg specjalny z Krakowa.
Wybuch został zainicjowany o godzinie 23:15 zapalnikiem elektrycznym, przy użyciu zapalarki, przez „Marsa” na hasło „Spokojnego”
po tym – jak „Kruk” dał drugi raz znak błyskiem latarki o pozycji pociągu. Jak uznał później sam „Powolny”, detonacja nastąpiła za wcześnie
i maszynista zdołał jeszcze uruchomić hamowanie pociągu, ograniczając w ten sposób skutki wykolejenia składu. Mimo to parowóz, trzy
pierwsze wagony i wagon służbowy ugrzęzły w nasypie. Szyny zostały zerwane na długości kilku metrów, a torowisko, w tym podkłady kolejowe, zniszczone na długości ok. 40 metrów. Nikt nie zginął ani nie został ranny. Ochrona pociągu natychmiast zareagowała ostrzeliwując
na ślepo teren. Zamachowcy, bez strat, szybko oddalili się w różnych, zaplanowanych wcześniej kierunkach.
Zaraz po zamachu gestapo wysłało w rejon przyległy do miejsca akcji dwóch agentów – Ryszarda Żabińskiego i granatowego policjanta Bieleckiego. Każdego z nich wyposażono w cztery tysiące zł z przeznaczeniem na zdobycie informacji o sprawcach od osób pozyskanych
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do współpracy. Po czterodniowym pobycie w Szarowie, Dąbrowie i Staniątkach, nie uzyskawszy żadnych, oczekiwanych przez zleceniodawców rezultatów, wrócili do Krakowa. Na Żabińskim, zmierzającym do miejsca zamieszkania przy ulicy Kotlarskiej, zespół likwidacyjny
AK usiłował dokonać egzekucji. Próba była jednak nieudana, został tylko postrzelony w udo.
Kontrowersje
Sam pomysł i realizacja tego przedsięwzięcia wzbudziły i wzbudzają nadal wiele kontrowersji. W opinii wielu zamach był nieudany
chociażby z tego względu, że nie zostały wykonane podstawowe założenia planu akcji. M.in. pociąg po wysadzeniu toru nie został
ostrzelany. Siła ładunku wybuchowego, trotylu, też nie była imponująca, a samej detonacji dokonano za wcześnie. W efekcie wybuchu doszło do uszkodzenia toru na niewielkiej długości, lokomotywa i kilka wagonów utknęły w nasypie, ale nie miały większych uszkodzeń.
Stosunkowo szybko przywrócono komunikację na szlaku. Przerwa ruchu pociągów w obu kierunkach trwała tylko kilka godzin, gdyż
była możliwość zastosowania tzw. „mijanki” w Podłężu i Kłaju, a tor w kierunku Bochni był nieczynny zaledwie przez kilkanaście godzin. Nie
było zabitych ani ciężko rannych Niemców
Można by postawić tezę, być może dyskusyjną, że wobec opisanych wyżej okoliczności poprzedzających zamach, przesądzających o ograniczonych rezultatach działań – a z drugiej strony pewnych i krwawych represji okupanta, powinno się zaniechać próby. Nie mniej jednak
należy podkreślić odwagę i determinację wykonawców styczniowego zamachu, który miał duże znaczenie psychologiczne i podnosił
morale Polaków w walce z okupantem. Wysiłki walczących zbrojnie z najeźdźcą mogły być skuteczne m.in. dzięki wsparciu społeczeństwa, identyfikującego się z celami tej walki. Ponadto próba zamachu stanowiła wyraźny sygnał dla dygnitarzy hitlerowskich, że pomimo rozwiniętej ochrony nawet oni nie mogą czuć się bezpiecznie w okupowanej Polsce, a zagrożenie ze strony zbrojnego podziemia jest
coraz większe. Zamach był też postrzegany jako odpowiedź na przechwałki Hansa Franka o lojalnym stosunku większości społeczeństwa polskiego do władz okupacyjnych.
Kaźń 2 lutego w Staniątkach
W odwecie za zamach, w Święto Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego 1944 r. rozstrzelanych zostało pięćdziesięciu zakładników przetrzymywanych w areszcie przy ulicy Montelupich w Krakowie. Niemcy przywieźli ich powiązanych drutami po dwóch pod wiadukt kolejowy
w Staniątkach, na granicy z Podłężem.
Rozstrzelanie odbyło się w dwóch seriach po 25 osób. Skazani musieli uklęknąć wzdłuż drogi wiodącej do Niepołomic, twarzami do nasypu kolejowego szlaku Podłęże-Kłaj. Egzekucji, wg zeznań Stanisława Szybińskiego z Podłęża, dokonywały trzyosobowe zespoły hitlerowców,
pistoletami maszynowymi MP-40. Egzekutorzy przechodzili za klęczącymi i oddawali krótkie serie w tył głowy (ww. pistolet maszynowy
był przystosowany do prowadzenia ognia ciągłego). Najpierw szedł jeden, po nim drugi, który dobijał ofiary. Gdy przeszedł trzeci, nie
mogło już być wątpliwości, czy którykolwiek z rozstrzeliwanych przeżył.
Do dziś nie ma pewności – co do tożsamości większości z rozstrzelanych w tej masakrze. Jeden z mieszkańców miał usłyszeć okrzyk
dochodzący z miejsca kaźni: „My są ze Staniątek!”. Inni po wojnie wspominali, że rodzina rozpoznała porzuconą pod wiaduktem charakterystyczną chustkę do nosa, należącą do jednego z członków obwodu 20 NOW w powiecie bocheńskim. Kilku przypadkowych mężczyzn
zostało przymuszonych przez Niemców do załadunku zwłok na samochody. Gdy próbowali rozpoznawać zabitych, pijani Niemcy zaraz ich
od tego odwiedli kopniakami. Prawdopodobnie wśród rozstrzelanych byli mieszkańcy Szarowa, Dąbrowy, Targowiska i Gruszek, aresztowani w listopadzie 1943 r. Zwłoki wywieziono w niewiadomym kierunku.
Ból, modlitwa i pamięć
W dniu zbrodni popełnionej na Polakach przez hitlerowców, o 17:00 w niepołomickim kościele parafialnym odbyła się msza święta z tradycyjnym poświęceniem gromnic. Nie wszyscy wierni zmieścili się w świątyni, wielu stało na zewnątrz. Zgromadzeni, pogrążeni w wielkim
bólu, modlili się pod przewodnictwem ks. Andrzeja Fidelusa, wówczas wikarego parafii. Na koniec mszy ksiądz odmawiał „Akt poświecenia Niepokalanemu Sercu Maryi”. W pewnym momencie zaczął improwizować modlitwę własnymi słowami: „… niech Cię wzruszy tyle
bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych
i konających”. Zalewając się łzami, musiał przerywać modlitwę. Świątynię wypełnił szloch, płacz i jęk modlących się ludzi.
Na miejscu kaźni w Staniątkach, postawiono brzozowy krzyż. Potem mieszkańcy Staniątek, Podłęża i Niepołomic ufundowali pomnik
ku czci ofiar. W 2014 r. rondo przy wiadukcie nazwano „Rondem Ofiar 2 Lutego 1944 roku”. W każdą rocznicę, i nie tylko, pod pomnikiem
składane są kwiaty, zapalane są znicze, w tym przez uczniów miejscowych szkół.
W wielu kościołach (m.in. w Staniątkach, Podłężu, Niepołomicach) w Święto Matki Boskiej Gromnicznej wierni wzywani są do modlitwy
za ofiary tamtego tragicznego dnia. To niezwykle ważna, mająca długoletnią tradycję, forma utrwalania wydarzeń historycznych w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń.
Wojciech Wójcik
wojcik.wojciech@interia.eu
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KULTURA
100-lecie śmierci Władysława Żeleńskiego
kompozytora narodowego z Grodkowic
W styczniu bieżącego roku przypada 100. rocznica śmierci wielkiego twórcy muzycznego, Władysława Żeleńskiego, który urodził się na terenie
naszej gminy w Grodkowicach w 1837 roku. Jest to po Chopinie i Moniuszce najwybitniejszy kompozytor polski. W związku z tym w całej Polsce będą
się odbywały liczne koncerty poświęcone jego muzyce i ukażą się prace i publikacje dotyczące tej postaci.
Żeleński przyszedł na świat w starym, nieistniejącym już dziś grodkowickim dworze, w bardzo ciekawej szlacheckiej rodzinie, która jeszcze w poprzedzającym go pokoleniu wyznawała kalwinizm. Dopiero jego ojciec za młodu przeszedł na katolicyzm. Tu na wsi Żeleński spędził swą młodość i przeżył też wielką
tragedię – zamordowanie ojca przez chłopów podczas rabacji galicyjskiej. Muzyki uczył się najpierw prywatnie w Krakowie, a potem w Szkole Organowej
w Pradze (gdzie studiował także filozofię) oraz w konserwatorium w Paryżu. Mieszkał po powrocie do kraju początkowo w Warszawie, natomiast resztę
życia spędził w Krakowie i tu zmarł 23 stycznia 1921 roku. W Krakowie, czasy w których działał, nazywa się „erą Żeleńskiego” bowiem nie tylko tu tworzył,
ale także zajmował się organizacją życia muzycznego i pedagogiką: założył m.in. krakowskie Konserwatorium Muzyczne, które dało początek dzisiejszej
Akademii Muzycznej, dzięki czemu uważa się go za pierwszego rektora tej uczelni. Synem Władysława był znany literat Tadeusz Boy-Żeleński.
Na czoło twórczości Żeleńskiego wysuwają się trzy działy: operowy, kantatowy i pieśniarski. W dziedzinie twórczości operowej jest kontynuatorem Moniuszki, jako najwybitniejszy po nim przedstawiciel polskiej muzyki dramatycznej. Trzy z czterech jego oper (Konrad Wallenrod, Goplana, Janek, Stara baśń)
powstały na bazie dzieł Mickiewicza, Słowackiego i Kraszewskiego (w roku 2017 Goplana otrzymała prestiżową nagrodę - International Opera Award, tzw.
Operowego Oskara, w kategorii „Dzieło odkryte na nowo”). Liczne kantaty świeckie, głównie w obsadzie na chór męski i orkiestrę, upamiętniają ważne
rocznice i daty w historii naszego narodu. Najcenniejsze jednak chyba są pieśni, niezwykle wartościowe muzycznie, o niebanalnej melodyce, rozwiniętej
harmonii i ciekawych rozbudowanych akompaniamentach fortepianowych. Komponowane przez Żeleńskiego prawie przez całe życie, pisane były najpierw do tekstów Zaleskiego, Hanki, Mickiewicza, Syrokomli, Lenartowicza, Żmichowskiej, następnie do słów Krasińskiego, Kraszewskiego, Konopnickiej
i Asnyka, w końcu do wierszy poetów młodopolskich – Tetmajera, Rydla, Malczewskiego. Te małe arcydzieła wyróżniają się znakomitym warsztatem
kompozytorskim i bogactwem pomysłów muzycznych, idealnie dopełniających ich warstwę słowną – partia fortepianu przekracza w nich na ogół granice
zwykłego akompaniamentu. Najtrafniej scharakteryzował jego lirykę wokalną Antoni Sygietyński: „Pieśni Żeleńskiego są to prawdziwe klejnoty formy,
melodia jest wyrazem nastroju, a akompaniament ściślejszą charakterystyką tego wyrazu”.
Żeleński tworzył także inne utwory, m.in. na fortepian, muzykę kameralną na różne instrumenty oraz dzieła orkiestrowe. Co prawda zaginęły jego obydwie symfonie, które napisał, ale w rękopisach zachowały się inne, bardzo ciekawe kompozycje orkiestrowe, odszukane ostatnio i udostępnione polskim
filharmoniom przez Fundację im. Władysława Żeleńskiego.
Fundacja ta została powołana do istnienia w 2016 roku i działa w Grodkowicach, miejscu urodzenia kompozytora. Jej prezesem jest śpiewaczka Marta Trybulec, organizująca od 1997 roku wspólnie z Gminą Kłaj i IHiAR-em koncerty w Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach. Celem fundacji jest promowanie
i popularyzacja twórczości tego kompozytora oraz prowadzenie badań nad jego życiem i twórczością. W ramach tych działań organizowane są koncerty
na terenie Polski oraz prowadzone poszukiwania zaginionych dzieł Żeleńskiego. W wyniku kwerend bibliotecznych oraz zakupów antykwarycznych
udało się odnaleźć nieznane dzieła orkiestrowe, fortepianowe i organowe tego ważnego dla kultury polskiej kompozytora.
W roku 2019 fundacja opublikowała wydawnictwo nutowe zawierające niedawno odnalezione utwory fortepianowe (tańce - Polonez, Mazur i Polka),
napisane przez Żeleńskiego w wieku 11 lat. Natomiast w roku bieżącym, z okazji 100-lecia śmierci, planowane jest wydanie nieznanych pamiętników kompozytora, listów rodzinnych oraz wspomnień o nim.
Pod koniec ubiegłego roku odbył się na zamku w Dębnie współorganizowany przez fundację koncert pt. „Żeleński – następca Moniuszki”, z udziałem m.in.
znanej aktorki, Anny Polony, czytającej fragmenty w/w pamiętników i tekstów wspomnieniowych. Został on zarejestrowany i jest dostępny na YouTube
pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=65znH3K52Ic&t=728s
W lutym (26 lub 27) w Filharmonii Krakowskiej odbędzie specjalny koncert monograficzny poświęcony Żeleńskiemu z okazji 100-lecia śmierci (online).
Ireneusz Trybulec

Żeleński - dwór w Grodkowicach w którym się urodził (obraz K. Himolacsa)
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Żeleński w swoim gabinecie w Krakowie
(ul. Sebastiana)

Żeleński z braćmi z Grodkowic
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ZŁOTE GODY
Pół wieku wspólnej drogi – Jubileusz Złotych Godów 2020
Jubileusz Złotych Godów to szczególna uroczystość, którą obchodzi się po pół wieku wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczystość ta jest dowodem wzajemnej miłości, zrozumienia, tolerancji i szacunku dwojga bliskich sobie osób, które wytrwały przy sobie nieprzerwanie w myśl złożonej
przysięgi małżeńskiej.
Z tej okazji, 14 stycznia Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek oraz Kierownik USC – Aneta Gądek życzenia, kwiaty oraz upominki wręczyli 13 parom
z terenu Gminy Kłaj. Gospodarz Gminy dokonał indywidualnego aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP
„za długoletnie pożycie małżeńskie”. Widniejące na jednej ze stron medalu splecione w uścisku róże symbolizują trwałość i miłość pary połączonej 50 lat
wcześniej węzłem małżeńskim.
„Wszystkim Dostojnym Jubilatom, którzy w 2020 roku świętowali Jubileusz Złotych Godów, składam płynące z serca życzenia, aby nadchodzące kolejne
lata wspólnej drogi były pełne radości i optymizmu. Życzę, aby ten czas upływał w spokoju, zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny oraz wiernych przyjaciół. Jesteście Państwo wzorem rodziny, autorytetem do naśladowania pod wieloma względami oraz skarbnicą wiedzy, z której mam nadzieję będą
czerpać młodsze pokolenia. Ufam, że młodzi ludzie będą brać z Was przykład, zakładając własne rodziny, zwłaszcza jeśli chodzi o trwałość małżeństwa”.
– tymi słowami podsumował indywidualne spotkania z Jubilatami Wójt Gminy Kłaj.
Choć obostrzenia spowodowane pandemią nie pozwoliły spotkać się, jak to praktykowane jest każdego roku, aby wspólnie oglądać występ artystyczny
przedszkolaków oraz dzielić się wspomnieniami podczas rozmów, to jednak nie w jednym oku zakręciła się łezka… łezka wzruszenia.
Oliwia Bieda
fot. Małgorzata Balik
Jubileusz Złotych Godów w 2020 roku świętowali:
Maria i Mieczysław Chmielek,
Janina i Józef Chwastek,
Alina i Czesław Drzazga,
Władysława i Tadeusz Gajewscy,
Halina i Zdzisław Gądek,
Bronisław i Tadeusz Hudeccy,
Maria i Zdzisław Jagła,
Anna i Stanisław Kuras,
Anna i Józef Niedziałkowscy,
Aleksandra i Bogdan Pęcak,
Jadwiga i Zbigniew Rejduch,
Janina i Zygmunt Tota,
Kazimiera i Antoni Wiśniowscy.
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OŚWIATA
Akcja MEN „Razem na święta" 2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło wszystkie szkoły, przedszkola do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”.
Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wykonały kartki dla osób samotnych w naszej gminie oraz upominki (choineczki) dla swoich najbliższych
z rodziny.
Anna Wiśniewska

Grupa I

Grupa II

Grupa IV

Zbiórka na rzecz
bocheńskiego szpitala

Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu w Brzeziu

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju włączyły się w akcję charytatywną na Rzecz Oddziału Dziecięcego bocheńskiego szpitala.

Dzień Babci i Dziadka był w tym roku podwójnie wyjątkowym wydarzeniem. Pandemia sprawiła, że nie moglibyśmy się spotkać z dziadkami,
ale poradziliśmy sobie z tym problemem. Dzieci nauczyły się piosenki i nagrany utwór wysłaliśmy do rodziców, oni zaś pokazali nasz prezent
wszystkim babciom i dziadkom.

Udało się zebrać środki higieniczne:
- pampersy różne rozmiary: 17 opakowań,
- chusteczki nawilżające: 35 szt.,
- płyn do kąpieli: 2 szt.,
- sudokremy: 4 szt.,
- mydełka: 2 szt.,
- oliwki: 8 szt.,
- kremy: 2 szt.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Starsza grupa przygotowała również wiersz, natomiast młodsza dołączyła jeszcze krótki filmik na temat tego za co kochają swoją babcie, odpowiedzi okazały się bardzo ciekawe. Przedszkolaki przygotowały również piękne
laurki. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie swoich
pociech. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć
się już osobiście, tak jak zwykle. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy
wytrwałości, siły i pociechy z wnuków.
Karolina Kukiełka

Koordynator akcji: Anna Chwastek

18

SAMODZIELNOŚĆ Styczeń - Luty 2021

OŚWIATA
Dzień Babci i Dziadzia
w przedszkolu w Dąbrowie
Święto Babć i Dziadków to wyjątkowe dni dla każdego Malca. Przedszkolaki z Dąbrowy pamiętały o swoich kochanych babciach i dziadziach.
Każda z grup przygotowała krótki program artystyczny.
Ze względu na panujące obostrzenia nie mogliśmy zaprosić gości do przedszkola, ale udało nam się zgromadzić babcie i dziadziów przed ekranem
i urządzić dla nich wirtualny występ. Nie obyło się oczywiście bez upominków i laurek dla wspaniałych Babć i wyjątkowych Dziadków. Żyjcie STO LAT
kochani Dziadkowie.
Joanna Hull

Dnia 29 grudnia 2020 roku jury w składzie: Agnieszka Filipowska, Joanna Bajer, Jan Grabski, Katarzyna Palonek oraz Magdalena Marzec stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców konkursu. Przy ocenie
prac jury szczególnie punktowało oryginalność wykonania oraz pracę
własną dzieci i młodzieży.
A oto wyniki konkursu:
Kategoria I: klasy 0-III
Miejsce I:
Szopka nr 30 Kaja Z., Nikola Z. (Suchoraba),
Miejsce II:
Szopka nr 29 Laura K. (Szczytniki),
Szopka nr 39 Zuzia R. (Brzezie),
Miejsce III:
Szopka nr 38 Dorota W. (Brzezie),
Wyróżnienia:
Wiktoria K. (Grodkowice),
Alan K. (Grodkowice),
Nadia K. (Grodkowice),
Wiktoria K. (Grodkowice),
Kategoria II: klasy IV – VIII
Miejsce I:
Szopka nr 9 Martyna K., Kamila G. (Grodkowice),
Miejsce II:
Szopka nr 7 Emilia K. (Szczytniki),
Miejsce III:
Szopka nr 8 Olaf G. (Brzezie),
Wyróżnienia:
Szopka r 6 Adam F. (Brzezie),
Szopka nr 67 Julia P. (Grodkowice),
Bartłomiej S., Grzegorz S. (Grodkowice).
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ogrom
pracy włożony w wykonanie szopek. Gorąco gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie. Wszystkie szopki wystawione będą w Kościele w Brzeziu od 6 stycznia. Zapraszamy do oglądania.

Konkurs szopek w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach

Joanna Marzec

W Szkole Podstawowej w Grodkowicach odbyła się II edycja konkursu na najpiękniejszą szopkę, której pomysłodawcą i organizatorem jest
ksiądz katecheta Jan Jakubiec z parafii Brzezie.
W tym roku konkurs przybrał charakter międzyszkolny i dotyczył szkół
podstawowych z Grodkowic, Szczytnik, Suchoraby oraz Brzezia. Pomimo trudnej w tym roku sytuacji związanej z pandemią, konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem i przystąpiło do niego wielu uczestników.
Do Szkoły Podstawowej w Grodkowicach dostarczono 68 szopek z wszystkich czterech szkół. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
klasy 0-III oraz IV-VIII. Wszystkie szopki wykonane zostały niezwykle
starannie i dokładnie. Zarówno młodsi, jak i starsi artyści zadbali o każdy
szczegół swojej pracy. Szopki przygotowane zostały z różnych materiałów.
Zazwyczaj drewniane konstrukcje szopek ozdabiane były ziarnami, zapałkami, własnoręcznie przygotowanymi figurkami Świętej Rodziny, a nawet
pachnącymi pierniczkami.
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Dzieci z Brzezia dla schroniska

Poznajemy Małopolskę!

Uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Brzeziu im bł. księdza Jerzego Popiełuszki, wspólnie z wychowawczynią Gertrudą Rusak
i rodzicami, zamienili się w Świętego Mikołaja i przed świętami ruszyli z podarunkami do schroniska w Lednicy Górnej.

Szkoła Podstawowa w Grodkowicach przystąpiła w minionym semestrze
do projektu , którego celem było poznawanie Małopolski. W październiku miały miejsce dwie wycieczki.

Pieski i koty otrzymały karmę suchą, karmę w puszkach, koce, miseczki i maskotki do zabawy. Pomysłodawcą była wychowawczyni, wystarczyło hasło „pomoc” i podarunki zebrano w mgnieniu oka. Podobnie
było z organizacją transportu dzieci, cała klasa chciała pojechać więc kilka samochodów zamieniło się w sanie Mikołaja. Dzieci wróciły szczęśliwe,
że mogły choć tak wspomóc bezpańskie zwierzęta.
Marcin Kowalczyk

Jako pierwsi wyjechali uczniowie klas IV-VIII. 6.10. 2020r. czterdziestu uczniów udało się na wycieczkę na jeden ze szczytów beskidzkich.
Podczas wyprawy do schroniska znajdującego się 815 m.n.p.m.
prowadzone były zajęcia terenowe w formie aktywnych ćwiczeń
oraz pogadanek. Uczniowie mieli za zadanie odpowiadać na trudne
pytania z zakresu historii, geografii oraz biologii. Po dotarciu na szczyt
uczestnicy wycieczki podzieleni byli na dwie grupy. Każda grupa uczestniczyła w zajęciach z ratownikiem GOPR oraz przewodnikiem beskidzkim
podczas, których zapoznali się z różnymi sposobami określania własnej
pozycji w górach oraz możliwościami wzywania pomocy w kryzysowych
sytuacjach. Po zejściu ze szczytu uczestnicy wycieczki udali się na pyszny
obiad w restauracji przy Parku Zdrojowym. Wszyscy cali, zdrowi i przede
wszystkim zmęczeni wrócili do domu.
8 października 2020 wyjechali uczniowie klas I – III. Celem było obserwatorium astronomiczne na górze Lubomir. Wędrówkę rozpoczęto z Przełęczy
Jaworzyce. Uczniowie z uśmiechem pokonali szlak turystyczny na najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Przejście tak długiej trasy uatrakcyjniła astronomiczna ścieżka edukacyjna oraz leśne zabawy i zagadki.
Na miejscu dzieci wzięły udział w ciekawej prelekcji w Obserwatorium
Astronomicznym. Najbardziej zainteresowała ich „magiczna kopuła” obserwatorium, która może się obracać i otwierać. Zmęczeni i podekscytowani uczniowie wraz z nauczycielami wrócili po obiedzie do domu.
Wszyscy nie możemy się już doczekać na koniec pandemii aby móc
znów ruszyć w świat. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że podróże kształcą.
Anna Kokoszka

Szkoła w Kłaju ma swoją nową
stronę internetową
Zapraszamy do odwiedzenia nowe strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.
Nowa odsłona strony internetowej jest nie tylko nowoczesna, nieskomplikowana, ale również zawierająca elementy patriotyczne.
Adres strony: https://www.spklaj.pl
Chcesz skontaktować się sekretariatem lub dyrekcją szkoły?
Dodatkowo informujemy, że szkoła podsiada nowe adresy e-mail:
sekretariat@spklaj.pl oraz dyrekcja@spklaj.pl.
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Przedszkole Samorządowe w Kłaju Zbiórka karmy dla schroniska
W dniach od 28 października do 18 grudnia br. Wolontariusze z Przedszkola Samorządowego w Kłaju przeprowadzili, po raz pierwszy, zbiórkę
karmy dla bezdomnych zwierząt. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, udało się zebrać ponad 100 kg karmy!
Dzięki zaangażowaniu przedszkolaków, którzy wsparli akcję przynosząc
dary do oznaczonych koszy udało się zebrać:
1. 25,7 kg – suchej karmy dla psów,
2. 54 kg – mokrej karmy dla psów,
3. 6,9 kg – suchej karmy dla kotów,

II miejsce - Karolina Bartoszek (Szarów),
III miejsce - Agata Palich (Kłaj),
III miejsce - Bartosz Siuda (Kłaj),
Wyróżnienie - Paulina Majewska (Targowisko).
W kategorii „Wywiedzione ze słowa”:
I miejsce - Róża Marzec (Brzezie).
W kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Marcin Bartoszek (Szarów),
II miejsce - Jakub Ślęczek (Kłaj),
III miejsce - Anna Tylka (Kłaj),
III miejsce - Wiktoria Majewska (Targowisko).
W kategorii klas VII - VIII szkoły podstawowej:
I miejsce - Dominik Kuras (Kłaj),
II miejsce - Iza Rusin (Kłaj),
III miejsce - Natalia Kołodziej (Kłaj),
Wyróżnienie - Bartosz Wenta (Targowisko).

a także: miska 8 szt., obroża 1 szt., przysmaki dla psów 2 op., koce 3 szt.

Konkurs zakończyła Pani Patrycja Winzer, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Targowisku, która podziękowała nauczycielom za przygotowanie
uczniów oraz przekazała nagrody i dyplomy.

Zebrane rzeczy zostaną przekazane Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt
prowadzącej schronisko w Borku.

Laureaci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce, wezmą udział w powiatowym etapie 66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Wieliczce.

Koordynator: Anna Chwastek

Wszystkim uczniom i rodzicom, którzy pomogli nagrać swoim dzieciom
występy dziękujemy za zaangażowanie i gratulujmy pięknych występów.

4. 15 kg – mokrej karmy dla kotów,

Wyrazy wdzięczności składamy również Pani Kamili Polak za współpracę
i aktywną działalność popierającą literaturę.
Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Bolek
Konkurs współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.

Zdalny Konkurs Recytatorski
8 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej w Targowisku odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski. Brali w nim udział reprezentanci szkół podstawowych z Szarowa, Brzezia, Grodkowic, Kłaja i Targowiska.
W tym roku, w związku z panującą pandemią Covid-19, konkurs odbył
się w zmienionej formie. Zgodnie z regulaminem uczniowie przesłali nagrania swoich występów (wybrany wiersz i fragment prozy), które zostały
umieszczone na dysku sieciowym w chmurze.
Konkurs rozpoczęła pani Małgorzata Bolek, która przywitała przybyłych
nauczycieli. Następnie występy wszystkich uczestników były odtwarzane
przed komisją oceniającą.
W skład komisji wchodziły nauczycielki z poszczególnych szkół, panie:
Bożena Karpińska (SP Kłaj), Monika Wolak (SP Grodkowice), Gertruda Rusak, (SP Brzezie) Małgorzata Bolek (SP Targowisko) oraz pani Kamila Polak,
Dyrektor Gminnej Biblioteki w Kłaju. Po wysłuchaniu nagrań, nastąpiły
obrady, w wyniku których przyznano nagrody i wyróżnienia.
W kategorii klas I - III szkoły podstawowej:
I miejsce - Lena Skupień (Kłaj),
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W szkole w Grodkowicach
dużo się działo!
Koniec I semestru to czas podsumowania i refleksji. Mimo trudnej
sytuacji związanej z pandemią w szkole w Grodkowicach działo się
dużo i ciekawie. Każdego roku bierzemy udział w wielu akcjach i konkursach. Tak było i tym razem.
Szczęśliwi ale i pełni obaw wróciliśmy po wakacjach do szkoły. Musieliśmy
się zmierzyć z nauką w warunkach dużego reżimu sanitarnego. Okazało się, że wszyscy zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności i nie było problemów z przestrzeganiem ustalonych zasad.

szkolnych sal, a kiedy je otworzyły znalazły ogromny worek z prezentami.
Tuż przed 6 grudnia w klasie drugiej zorganizowane zostały e–mikołajki.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o wymarzonych prezentach, tradycjach
związanych z obchodami tego dnia. Wybraliśmy się w wirtualną podróż
do Rovaniemi – wioski Św. Mikołaja, gdzie zobaczyliśmy pracujące elfy,
Mikołaja w swoim biurze, renifery i odwiedzające go grzeczne dzieci. I tak
„krok po kroczku, krok za krokiem, nieco inne niż przed rokiem” przyszły
święta, a po nich Nowy Rok i upragnione ferie zimowe.
Anna Kokoszka

Pierwszym ważnym wydarzeniem, w którym nasza szkoła wzięła udział
było Narodowe Czytanie Balladyny. Z tekstem dramatu w tym roku uczniowie klas 7 i 8 mierzyli się w zespołach klasowych, co wynikało z aktualnej
sytuacji epidemicznej. Młodzież czytała z podziałem na role. Najwięcej
śmiechu było przy scenach gdzie bohaterowie wyznawali sobie miłość.
Uczniowie przekonali się jak trudna jest praca aktora, nie tylko ze względu na ilość tekstu do zapamiętania, ale także na duże emocjonalne
zaangażowanie.
Bardzo aktywnie w życiu szkoły uczestniczą nasze przedszkolaki. 15
września obchodziliśmy, jak co roku, Międzynarodowy Dzień Kropki.
20 września w radosnej atmosferze obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Tego dnia dzieci z poszczególnych grup stanęły przed
licznymi wyzwaniami…
Misie rozwiązywały zagadki słowne i słuchowe dotyczące przedszkola i najbliższego otoczenia. Dzieci z najmłodszej grupy uczestniczyły w zabawach
integracyjnych tj. ,,Stary niedźwiedź”, ,,Lisek”, ,,Szewczyk”. Po obiedzie Misie
oglądały bajkę pt.: ,,Krecik i przyjaciele”, a następnie rozmawiały na temat
przyjaźni.
Uczniowie klas I-III świetnie bawili się podczas Dnia Postaci z Bajek, który
obchodzimy 5 listopada i jest to jednocześnie dzień urodzin Walta Disney’a,
chyba najbardziej znanego producenta bajek. Dzieci oraz nauczyciele
przyszli ubrani w tym dniu w ubrania z ulubioną postacią z dowolnej bajki.
Nie zabrakło więc: księżniczek, Myszki Miki, Królewny Śnieżki i wielu innych
bajkowych postaci.
Aktywność dzieci i nauczycieli wcale nie zmalała mimo , że przeszliśmy
na nauczanie zdalne. W klasie piątej na lekcji historii na monitorze komputerów pojawili się zamiast uczniów… greccy bogowie. Dnia 10.11.2020 r.
nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.
O godzinie 11.11 uczniowie obecni w szkole, wraz z nauczycielami odśpiewali hymn polski. Również uczniowie, którzy mieli wtedy lekcje online, włączyli się w akcję. Było to niewątpliwie wyjątkowe przeżycie dla uczniów jak
i dla nauczycieli. Jednym ze sposobów aby uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości bez wychodzenia z domów był udział w Ogólnopolskim
Dyktandzie Niepodległości. Zarówno uczniowie, jak i niektórzy rodzice,
osiągnęli świetne wyniki. 20 listopada uczniowie klasy drugiej w swojej
wirtualnej klasie obchodzili Dzień Życzliwości. W tym dniu rozmawialiśmy
o tym, co to jest życzliwość, czy wokół siebie mamy ludzi życzliwych i czy
my sami wobec innych potrafimy tacy być. Uczniowie wykonali w swoich
domach piękne plakaty, które prezentowali na spotkaniu online. 25
listopada przedszkolaczki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji odbył się konkurs recytatorski pt.: „Małe i duże Misie”. To już
tradycja wpisana w kalendarz naszych przedszkolnych uroczystości, które
w obecnym trudnym czasie są dzieciom szczególnie potrzebne. 30 listopada nasze przedszkole i szkoła zamieniło się w Krainę Magii. Był to dzień
szczególny, pełen radości, zabawy i wróżb. Część dzieci przyjeżdżająca do szkoły uczestniczyła w zabawach i wróżbach, pozostali uczniowie
bawili się ze swoimi wychowawcami przed ekranami komputerów.
Niebawem do szkoły zawitał Mikołaj. 4. grudnia dzieci z przedszkola od
samego rana z niecierpliwością wyczekiwały odwiedzin Świętego Mikołaja.
Po śniadaniu przedszkolaki usłyszały pukanie do drzwi swoich przed-
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W świątecznym nastroju!
Grudzień to szczególny miesiąc w roku. Szczególnie pochylamy się
wtedy nad osobami samotnymi i potrzebującymi pomocy. Uczniowie
i rodzice Szkoły Podstawowej w Grodkowicach już niejednokrotnie
pokazali, że mają gorące serca i zawsze chętnie uczestniczą w różnych
akcjach charytatywnych. Tak też było i w tym roku.
Nasi Przedszkolni Wolontariusze z grupy Smerfów wzięli udział
w akcji „Serce za odwagę”, której celem było przygotowanie i wysłanie
kartek świątecznych dla Powstańców Warszawskich żołnierzy Podziemia Niepodległościowego żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi.
Przedszkolaki włączyły się także do akcji Zbiórki Mikołajkowych Prezentów dla Pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci i ich rodzeństwa.
Koleją akcją charytatywną, w którą włączyli się nas uczniowie wraz z rodzi-
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cami była akcja na rzecz osób w kryzysie bezdomności "Podaruj odrobinę
ciepła". Zebrane koce, skarpety, śpiwory i termosy dostarczono do Fundacji Zupa na Plantach, która od lat wspiera osoby bezdomne w Krakowie
i okolicach.
Oczywiście nie mogło się obyć bez świątecznych konkursów na najpiękniejszą ozdobę świąteczną i szopkę bożonarodzeniową. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszą szopkę. Pomysłodawcą
i organizatorem jest ksiądz katecheta Jan Jakubiec z parafii Brzezie. W tym
roku konkurs przybrał charakter międzyszkolny i dotyczył szkół podstawowych z Grodkowic, Szczytnik, Suchoraby oraz Brzezia. Pomimo trudnej
w tym roku sytuacji związanej z pandemią do konkursu przystąpiło wielu uczestników. Do Szkoły Podstawowej w Grodkowicach dostarczono 68
szopek z wszystkich czterech szkół. Konkurs został podzielony na dwie
kategorie wiekowe: klasy 0-III oraz IV-VIII. Wszystkie szopki wykonane
zostały niezwykle starannie i dokładnie. Zarówno młodsi, jak i starsi artyści zadbali o każdy szczegół swojej pracy. Szopki przygotowane zostały
z różnych materiałów. Zazwyczaj drewniane konstrukcje szopek ozdabiane
były ziarnami, zapałkami, własnoręcznie przygotowanymi figurkami Świętej Rodziny, a nawet pachnącymi pierniczkami.

„Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”
Przedszkole w Dąbrowie włączyło się do realizacji projektu
dedykowanego dzieciom w wieku przedszkolnym pt. „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie.
Głównym założeniem projektu jest dotarcie do osób starszych poprzez najmłodszych, którzy mogą ostrzegać swoich bliskich przed
przestępcami działającymi pod tzw. legendą „na wnuczka”, „na policjanta”.
Dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami z jakimi mogą spotkać się ich
babcie i dziadkowie ze strony oszustów. Dekorując kartkę z życzeniami oraz treściami profilaktycznymi wręczyły ją swoim babciom i dziadziom
z okazji ich święta.
Kinga Wilk

Świąteczny nastrój został dopełniony przez wspólne kolędowanie. 22
grudnia, w ostatni dzień nauki przed świętami, wspólnie zaśpiewaliśmy
najpiękniejsze kolędy polskie, takie jak: „Cicha noc”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Lulajże Jezuniu”, itd. Część uczniów kolędowała online i tylko nieliczni mogli być w szkole. Po skończonym kolędowaniu, wystąpiła uczennica z klasy VI z przygotowaną świąteczną piosenką. Na końcu, Pani Dyrektor
złożyła wszystkim uczniom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Anna Kokoszka

Przedszkolaki z Kłaja dla swoich
Babć i Dziadków
W dniu 22 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z młodszych grup zaprezentowały program artystyczny: wiersze, tańce oraz piosenki.
Starsze przedszkolaki przedstawiły uroczyste Jasełka. Ze względu na panujące obostrzenia wydarzenie to było nagrywane na kamerę i udostępnione
na naszej stronie internetowej. Występ był dla dzieci wielkim przeżyciem,
cieszyły się, że chociaż w taki sposób mogą tak wspaniale zaprezentować
się przed swoimi dziadkami.
Anna Wiśniewska
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Kolędowanie w Przedszkolu w Grodkowicach
„Ktoś miłowany tu przyjdzie
Dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy
srebrnym błękitem dziecięce”.
21 grudnia w Przedszkolu w Grodkowicach był dniem świątecznym i uroczystym. Stało się to dzięki naszym kochanym Przedszkolakom, którzy
„przybyli” do maleńkiego Jezuska, by Mu kolędować.
Jakże się musiał ucieszyć Nowonarodzony, kiedy usłyszał urocze Misie, które wykonały utwór „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”, Tygryski deklamujące wiesze, śpiewające z instrumentacją kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i pastorałkę „Nie miały Aniołki choinki na święta”, a także Smerfy tańczące
i wybrzmiewające na instrumentach kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, pastorałkę „Od serca do ucha”, a na pożegnanie - „Cichą noc”, która ukołysała Boże
Dzieciątko do snu.
Radosne kolędowanie wprowadziło nas w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy wszystkim zdrowych, rodzinnych i wesołych Świąt!
Przedszkolaki wraz z nauczycielami

Konkurs plastyczny „Szkolne przygody Gangu Fajniaków"
Chętne dzieci sześcioletnie z Przedszkola Samorządowego w Kłaju wzięły udział w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej pt. „Szkolne
przygody Gangu Fajniaków”.
W oparciu o przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej należało wykonać pracę inspirowaną jednym z czterech żywiołów: wody, powietrza,
ziemi i ognia. Zdjęcia wykonanych przez dzieci prac zostały przesłane
do organizatorów konkursu. Przedszkolaki zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, naklejkami oraz maskotkami Fajniaków. Wszystkim
dzieciom serdecznie gratulujemy.
Anna Wiśniewska
Anna Chwastek
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