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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
z okazji nadchodzącego Nowego Roku chcemy
Państwu życzyć dużo zdrowia, radości
i pomyślności na cały 2022 rok.
Niech będzie on pozbawiony osobistych
i zawodowych trosk oraz zamartwień,
a w zamian niech przyniesie spełnienie marzeń
oraz nadzieję rozjaśniającą życie.
Życzymy, aby w Państwa domach codziennie
gościła wzajemna miłość, optymizm oraz
poczucie bezpieczeństwa. Niech wspólna radość
towarzyszy nie tylko początkowi Nowego Roku,
ale niech trwa przez wszystkie jego dni.
Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj
oraz
Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy
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Rozbudowana oczyszczalnia ścieków już oddana do użytku

12 Świąteczny Kiermasz w Kłaju
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INWESTYCJE
8 mln na budowę głębinowego ujęcia
wody w Targowisku
8 milionów złotych – tak wysoką dotację otrzymała Gmina Kłaj na planowaną budowę głębinowego ujęcia wody. Przedsięwzięcie to będzie
wykonane w miejscowości Targowisko i będzie realizowane w dwóch
etapach.

Boisko w trakcie budowy
W budowie jest boisko szkolne w Grodkowicach. Przy tamtejszej
podstawówce już niebawem powstanie wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni poliuretanowej. Wykonane zostały już obrzeża oraz ułożona została podbudowa.
Prace realizowane są przez firmę: GREENSPORT Anna Straszewska.

W pierwszym etapie zdania przewidziano budowę głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikami wody pitnej, zestaw hydroforowy oraz sieci wodociągowej magistralnej.

Na tę inwestycję Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa w kwocie: 250 tysięcy złotych. Całość natomiast ma kosztować 527 670,00 złotych.

Orientacyjny zakres rzeczowy:

Oliwia Golarz

- Studnia głębinowa T1 - 1 szt.,
- Stacja uzdatniania wody o wydajności 60 m3/godz. - 1 szt.,
- zbiorniki wody pitnej V=645 m3 - 2 szt.,
- stacja hydroforowa - 1 szt.,
- sieć wodociągowa magistralna od fi 90 do fi 225 - 2000 mb.,
- planowany odwiert na głębokość 100 mb. (podziemne ujęcie wód).
Rządowa dotacja pochodząca z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych pokryje aż 95% szacowanej wartości zadania.
Oliwia Golarz

W Gminie Kłaj powstaje GPZ
W strefie przemysłowej Gminy Kłaj, zlokalizowanej w miejscowości Targowisko powstaje tzw. GPZ. Jest to inaczej nazywając Główny
Punkt Zasilający w energię elektryczną. W ramach tej inwestycji staną
dwa transformatory 110/15 kV. Zbudowanie GPZ zapewnia standardy
jakościowe, a dokładniej to pokrycie zwiększającego się zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. Dzięki temu poprawi się
niezawodność zasilania oraz obniżone zostaną straty sieciowe.
Do tej pory przedsiębiorcy, którzy starali się o przydział mocy w strefie
przemysłowej nie mogli uzyskać warunków zasilania. Z tego powodu duża część inwestorów nie mogła realizować swoich inwestycji, na które
mieli duże zapotrzebowanie w energię elektryczną.
Natomiast po wybudowaniu Głównego Punktu Zasilającego, każdy przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o nieograniczoną ilość energii elektrycznej.
Obecnie Gmina Kłaj była zasilana z GPZ Niepołomice oraz z Bochni więc
wystąpienie awarii na tak dużej długości linii była bardzo duża.
Oliwia Golarz

Pół miliona dla Gminy Kłaj na walkę
z wirusem
Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochrony
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ogłosił konkurs pn.: „Rosnąca odporność”. Jego celem było utrwalenie i promocja samorządowych działań
profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID-19. Konkurs ten premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w okresie
pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021 roku, a dotyczył wszystkich
gmin w Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem gmin będących miastami na prawach powiatu.
Tu sukcesem może pochwalić się na nasza gmina, która uplasowała się
na drugim miejscu w powiecie wielickim (po Niepołomicach) i tym samym
otrzymała nagrodę w wysokości 500.000,00 złotych.
Zadaniem Gminy było również transport do szczepień osób starszych
oraz niepełnosprawnych co przez cały ten okres wykonywali druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju.
Laureaci konkursu mogą przeznaczyć nagrodę na dowolny cel związany
z wirusem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być
to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym
społeczno-gospodarczych.
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy szczepiąc się
wykazali się wyrazem społecznej odpowiedzialności i troską o zdrowie
swoje oraz swoich najbliższych.
Dariusz Pilch
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Budynek Przedszkola w Dąbrowie
rośnie w oczach

Nowy pojazd ratunkowy dla OSP
w Kłaju

Trwa budowa integracyjnego, samorządowego przedszkola w Dąbrowie. Mimo, że wykonawca inwestycji na zakończenie robót ma czas
do połowy przyszłego roku, to prace idą tam pełną parą.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jednostka OSP w Kłaju wzbogaciła się o nowy pojazd.

Wykonano już fundamenty budynku oraz płytę fundamentową, a także
konstrukcję kondygnacji podziemnej oraz ściany parteru.

Za sprawą dofinansowania w kwocie 35 000,00 złotych, zakupiono fabrycznie nowy pojazd terenowy typu Quad 6×6 Polaris SPORTSMAN 570B.
Całkowity koszt takiego sprzętu to 85 000,00 złotych. Pojazd będzie służył
do działań ratowniczo-gaśniczych szczególnie do transportu sprzętu gaśniczego i medycznego podczas pożarów lub innych zdarzeń ratowniczych
czy też kryzysowych na terenie Gminy Kłaj.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,5 miliona złotych.
Oliwia Golarz

OSP Kłaj

Winda w budowie
Budowa windy przy Urzędzie Gminy w Kłaju idzie zgodnie z harmonogramem. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe to już w styczniu załatwiający sprawy w urzędzie na pierwsze czy drugie piętro będą mogli się
dostać bez wysiłku. Brak windy był szczególnie dokuczliwy dla osób
niepełnosprawnych oraz starszych.
Inwestycja powstaje na południowej ścianie budynku przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego od tzw. ulicy Kołodziejczyka.
Zadanie to jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 147.130,97 złotych.
Oliwia Golarz
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Rozbudowana oczyszczalnia ścieków już oddana do użytku
W piątek, 26 listopada uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju. Zadanie realizowane było w dwóch etapach,
gdzie w pierwszym przebudowano oczyszczalnię ścieków w Kłaju. Korzystając ze środków unijnych rozbudowano także sieć kanalizacyjną na obszarze Targowiska. Fundusze Europejskie pomogły Gminie Kłaj w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.
Dzięki tej inwestycji zwiększy się potencjał rozwojowy Gminy, ale nie tylko. Jej realizacja pozwoli ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększyć ochronę przed ich skażeniem. Zadania tego typu są priorytetem,
ponieważ dla mieszkańców terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji problemem są
wysokie koszty wywozu nieczystości oraz dyskomfort związany z przepełnianiem się zbiorników.
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Parlamentarzyści: Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Roman Wcisło, Starosta Wielicki – Adam Kociołek oraz Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek
Beneficjentem są Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o., które uzyskały dofinansowanie w ramach Osi 5 Ochrona środowiska (Działanie 5.3.2.
Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 12.963.586,50 złotych netto (15.945.211,00 złotych brutto), z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło przeszło 8 mln złotych.
Oliwia Golarz
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Z okazji trzeciej rocznicy
powstania Koła Gospodyń
Wiejskich Gruszki
Z okazji trzeciej rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki,
chciałbym złożyć Naszym Paniom najserdeczniejsze życzenia. Przede
wszystkim sił, do dalszego reprezentowania naszej Społeczności i Gminy. Kolejnych sukcesów, których nie brakowało przez ten krótki okres
działalności. Radości z wykonywania i podejmowanych zadań. Odwagi podczas promowania tak niewygodnej tradycji dla dzisiejszej Europy.
Serdecznie dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki za ich zaangażowanie, poświęcony czas, który mogły spędzić w swoich rodzinach,
za moc energii, którą włożyły na rzecz lokalnej i gminnej społeczności.
Dziękuje za przywracanie tradycyjnych dożynek, za organizacje ciekawych
zajęć dla naszej młodzieży, za udział w wydarzeniach świeckich, jak i kościelnych, do których zapraszały Mieszkańców sąsiednich miejscowości,
aż w końcu za reprezentowanie Gruszek, Podlasu, Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego.

Aktywni Seniorzy poznali problemy
związane ze starzeniem się
W dniu 4 października 2021 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj, odbyło się kolejne już spotkanie w ramach
realizowanego projektu „Aktywny Senior”, dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Pan doktor geriatra - Marcin Jurkowski, przeprowadził wykład dotyczący
problemów związanych ze starzeniem się, profilaktyką niektórych chorób
oraz koniecznością konsultowania możliwości łączenia leków ordynowanych przez różnych specjalistów. Po przedstawieniu przygotowanych
treści, pomiędzy Panem Doktorem, a licznie zgromadzonymi Seniorami wywiązała się dyskusja. Na koniec każdy mógł poruszyć nurtujące
go problemy i skonsultować ze specjalistą swoje wątpliwości.
Agnieszka Perłowska – Kieruczenko

Życzę, aby kolejne zaplanowane inicjatywy były równie owocne.
Radny Gruszek Marcin Kowalczyk
fot. Magdalena Skakuj

Podsumowanie Roku w LGD.
Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego w 2021 roku przeprowadziła 2 nabory wniosków na operacje związane z poprawą infrastruktury
tj. podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznych oraz kreowanie przestrzeni do wypoczynku. ,,Cieszymy się, że dzięki złożonym wnioskom uda się podnieść poziom życia w naszych gminach członkowskich.
To sens naszej działalności jako LGD – praca na rzecz rozwoju lokalnego.’’
zauważa Prezes Zarządu Wiesław Malarczyk. Ponadto zostały przeprowadzone nabory grantowe, w ramach których lokalne stowarzyszenia złożyły wnioski m.in. na zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Obowiązek składania deklaracji nt.
źródeł ciepła
1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych
instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski.

W połowie roku LGD Powiatu Wielickiego skorzystała z możliwości pozyskania kolejnych środków finansowych na przyszłe nabory w tym jakże
oczekiwany nabór na podejmowanie nowych działalności gospodarczych.
Dodatkowe środki w wysokości ok 2,5 mln złotych zostaną rozdysponowane już w nadchodzącym roku.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację
głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej
skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB
będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych
o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie
e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

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

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.
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Kto powinien złożyć deklarację?
Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien
przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku.
Do kiedy mamy czas?
Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy
od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022
roku w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.
W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14
dni od uruchomienia źródła ciepła.
CEEB, a przepisy regionalne
Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, gminy zobowiązane są do prowadzenia inwentaryzacji na swoim
terenie, a dzięki uruchomieniu CEEB, zadanie to może zostać zrealizowane
w systemie krajowym. Każda gmina powinna zinwentaryzować 70% budynków do końca 2021 roku oraz 90 % do 30 czerwca 2022 roku.
Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy
Kłaj mogą:
Przesłać na adres Urzędu Gminy w Kłaju 32-015 Kłaj 655 lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
Formularze dostępne na stronie: www.klaj.pl

Kolejne spotkanie w ramach
realizowanego projektu
„Aktywny Senior”
W dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej
Urzędu Gminy Kłaj, odbyło się kolejne już spotkanie w ramach realizowanego projektu „Aktywny Senior”, dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Wykład poświęcony był tematyce oszustw i wymuszeń na osobach w wieku senioralnym. Spotkanie poprowadził podinspektor Pan Tomasz Joniec,
długoletni komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach. Seniorzy
poznali metody najczęściej stosowane przez oszustów: „na wnuczka”
i „na policjanta”, a także „na urzędnika”. Dowiedzieli się również, jak
wyglądają wyłudzenia w sieci, włamania na konta bankowe oraz poczty
internetowe. Po wykładzie Seniorzy są świadomi, że oszuści wykorzystują
naiwność, łatwowierność lub brak wiedzy innych, aby się bogacić, czy
osiągać korzyści. Wiedzą już, na co zwrócić uwagę, by nie paść ofiarami oszustwa.
Elżbieta Kapcia

Recyklingowe akcje społeczne
Zrób coś dobrego dla innych zbierając plastikowe nakrętki. To nic nie
kosztuje, a może zdziałać cuda. Każdego dnia miliony plastikowych
nakrętek po napojach ląduje w koszu na śmieci. A przecież można je
wykorzystać robiąc przy tym dobry uczynek.
„Gorąco zachęcam do zbierania plastikowych nakrętek i przeznaczanie
ich na działania pomocowe innym. Jest to akcja nie tylko charytatywna ale również ekologiczna, a najlepsze jest w tym to, że przyłączyć się
do niej może każdy. Zbiórka nakrętek plastikowych jest prosta i nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania. Wystarczy
przynieść do wyznaczonego miejsca zebrane przez siebie nakrętki.” – zachęca do udziału w akcji Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek.
Ze specjalnych pojemników na nakrętki są one przekazywane do skupu - firmy recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny. Natomiast
środki ze sprzedaży plastiku trafiają na konto fundacji pomagającej dzieciom z niepełnosprawnościami.
Gdzie wrzucić plastikowe nakrętki? W Gminie Kłaj są dwa specjalnie
pojemniki w kształcie serc - przy Urzędzie Gminy w Kłaju oraz przy Szkole
Podstawowej w Szarowie.
Oliwia Golarz
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OCHRONA POWIETRZA
Zła jakość powietrza w Krakowie i Małopolsce - Uchwała antysmogowa
Pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat, wskazują, że w Małopolsce występują bardzo wysokie poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Roczna ocena jakości powietrza dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie z nią, od
roku 2009, wszystkie strefy ochrony powietrza w Małopolsce zaliczono do stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu PM10
i poziomy docelowe benzo(a)pirenu. Natomiast od roku 2011, po rozpoczęciu pomiarów pyłu PM2.5, również w tym zakresie corocznie we wszystkich strefach występowały przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
Również analizy Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, potwierdziły zły stan jakości powietrza. Na obszarze wszystkich gmin
w Małopolsce występują przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Na wysokie poziomy tego zanieczyszczenia narażonych jest nawet 94%
mieszkańców Małopolski.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa podjęta 23 stycznia 2017 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych,
szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.
Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują
ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc kotłów, pieców, kominków,
ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

Wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno:
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny
pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Nie
można również spalać węgla oznaczonego jako “miał”, gdyż zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 15%.
Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane –
jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń
niż drewno surowe. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna.

Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno:
Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy). Nie czekaj do ostatniej chwili! Już teraz wymień swój kocioł! Masz czas tylko do końca 2022 roku!
Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów (Czyste powietrze i Ulga termomodernizacyjna - informacja dostępna w Urzędzie Gminy Kłaj tel. 12 2841100 w. 26). W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – konieczna będzie
wymiana urządzeń we własnym zakresie.
Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy
PN-EN 303-5:2012.
Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Obowiązek wymiany lub doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję:
Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń:
Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby:
• straż miejską i gminną,
• upoważnionych pracowników urzędu gminy,
• Policję,
• Inspekcję Ochrony Środowiska.
Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają
wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, wyniki badań, certyfikaty, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie
domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.
Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie
z uchwałą antysmogową.
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BIAŁO-CZERWONY LISTOPAD
Dzień Niepodległości
W dniu 11 listopada obchodziliśmy kolejną, 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy dzień świętujemy w Polsce na różne
sposoby. Główne obchody odbywają się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed grobem Nieznanego Żołnierza. Zorganizowany
również został Marsz Niepodległości w Warszawie oraz Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego.
W miejscowości Brzezie również, jak co roku świętowaliśmy zgodnie z naszą lokalną tradycją. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 od Mszy Świętej
za Ojczyznę, którą sprawował ks. Stanisław Maroszek w Kościele Parafialnym im. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu. Msza połączona była z występem
Chóru Gaudium z Kłaja. Kolejnym punktem uroczystości były obchody przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy odśpiewali Hymn Polski. Następnie
zostali przywitani wszyscy goście biorący udział w uroczystościach. Wśród gości znaleźli się Wójt Gminy Kłaj Pan Zbigniew Strączek, przedstawiciele Rady
Gminy, Starosta Powiatu Wielickiego Pan Adam Kociołek, Radni Powiatu, Sołtysi, Rady Sołeckie, Dyrektorzy szkół, i przedszkoli, Poczty Sztandarowe, przedstawiciele Policji, Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki, Harcerze. Serdecznie dziękujemy za obecność. Szczególnie dziękujemy Posłance na Sejm Pani Urszuli Ruseckiej oraz przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego Panu Romanowi Wcisło. Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie kwiatów pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie tradycyjnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek w Domu Kultury w Brzeziu.
Nad porządkiem i bezpieczeństwem uroczystości czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. Dziękujemy mieszkańcom, że tak licznie świętujecie Dzień
Niepodległości i pokazujecie czym jest prawdziwy patriotyzm i szacunek do historii.
Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Kłaj.
Karolina Kukiełka
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BIAŁO-CZERWONY LISTOPAD
Historia Naszej Małej Ojczyzny
29 października dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie
z grupy Stonogi, Pszczółki i Biedronki wybrały się na spacer pod pomnik
w Dąbrowie: "W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM DĄBROWY POMORDOWANYM PRZEZ OKUPANTÓW HITLEROWSKICH I STALINOWSKICH".
Wyjście do miejsca pamięci poprzedziły zajęcia o tematyce patriotycznej,
by zwrócić uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych
bohaterach. Przy pomniku dzieci zapaliły znicze pozostawiając wszystkim
poległym w walce za Naszą Ojczyznę należny szacunek.
Anna Pagacz

Święto Niepodległości
w Przedszkolu w Dąbrowie
„Kto Ty jesteś? – Polak mały…”
10 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci oraz panie, przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowali ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.
Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu, a następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki patriotyczne. Na koniec pani dyrektor
podziękowała wszystkim za udział i zaangażowanie wszystkich w przygotowanie uroczystości.
Kinga Wilk

Święto Niepodległości
w Przedszkolu w Szarowie
"Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!...
Tym, co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa".
10 listopada w przedszkolu w Szarowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
Przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby wspólnie
świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas, dzieci zaprezentowały wiersze
i piosenki, na koniec uroczyście odśpiewały Hymn.
Występ przedszkolaków dostępny na stronie: www.klaj.pl
Wychowawcy grup

Przedszkolaki z Targowiska pod
Pomnikiem Niepodległości
Dnia 29 października wszystkie dzieci z naszego przedszkola w ramach
akcji „Szkoła pamięta” odwiedziły Pomnik Niepodległości w Targowisku.
Przedszkolaki zapaliły znicze i odśpiewały hymn. W ten sposób uczciły
pamięć „Tych, dla których Bóg, honor, ojczyzna były cenniejsze niż życie”
1914 - 1920 i 1939 - 1989.
Wychowawcy grup
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KULTURA
Ludowe dekoracje w KGW z Gruszek
Ludowe dekoracje znowu z nami, a to za sprawą projektu „Dekoracje w kulturze ludowej dawniej i dziś”. Czas adwentu, tradycyjnie jest to czas
oczekiwania na przyjście na świat Bożego Syna. Tak dawniej jak i dziś jest to szczególny czas wypełniony przygotowaniami do Świąt. W tradycji ludowej już same przygotowania były szczególnym obrzędem. Dziś nasze szykowanie się do świąt upływa nam głównie na gorączkowych zakupach,
planowaniu prezentów i szukaniu „magii świąt”, którą jak zapewniają reklamy, można kupić… i koło się zamyka. Ale nie z nami te numery, nie dajemy
się wkręcić. Postanowiłyśmy skorzystać z mądrości naszych przodków i przygotowałyśmy dekoracje jakie można już teraz oglądać w muzeach lub
w kolekcjach twórców ludowych i pasjonatów sztuki ludowej. Te cuda skradły nasze serca. Ale po kolei…
1. Pająk żyrandolowy.
Jest to ozdoba wieszana pod sufitem na środku izby, stanowi symbol urodzaju i szczęścia w nowym roku. Jest to tradycyjna ozdoba Bożonarodzeniowa.
Nasz pająk wykonałyśmy ze słomy i kolorowego papieru. Pająk ma chłodną zimową kolorystykę - dominuje niebieski i biały, ozdobiony jest papierowymi jeżykami. W pracę przy nim zaangażowane były wszystkie członkinie, pracowałyśmy nad nim ok. 15 godzin na przestrzeni dwóch tygodni.
2. Podłaźniczka.
Zanim choinki na dobre zagościły w Polskich domach, to podłaźniczki nazywane również bożymi drzewkami lub jutkami, zdobiły chłopskie izby na Święta.
Podłaźniczka może mieć różne formy, może to być gałąź lub wierzchołek drzewa iglastego - sosna, świerk, jodła, zawieszona pod sufitem. Lub druga forma druciana obręcz do której przywiązywano deklaracje. My naszą podłaźniczkę udekorowałyśmy jabłkami, orzechami, łańcuchem ze słomek i bibuły
oraz światami z opłatka.
3. Opłatkowe światy.
To tradycyjna ozdoba bożonarodzeniowa wykonana z opłatka, charakterystyczna tylko dla polskiej kultury ludowej. Jest to przestrzenna ozdoba w postaci kuli lub bardziej skomplikowanej kompozycji składającej się z elementów (warstw) kulistych. Powstaje z wyciętych z opłatka elementów o różnych
kształtach i kolorach, które łączy się używając śliny. Światy występowały jako samodzielne ozdoby, które wieszano nad stołem, na belkach stropowych,
w pobliżu ołtarzyka domowego (w tzw. świętym kącie) lub przy wizerunkach świętych. Nazwa kojarzy się z kulą ziemską i stanowi symbol władzy nowonarodzonego Chrystusa nad światem.
Ozdoby wykonane z opłatka trzymano jak najdłużej, bo wierzono, że ich obecność w domu przynosi szczęście i błogosławieństwo Boże.
Tyle mówi encyklopedia, ale my mieliśmy to szczęście że, odwiedziła nas Pani Kamila Polak, dyrektor gminnej biblioteki, która pokazała nam technikę
wykonania światów i opowiedziała o ich historii. Dzięki temu starsi i młodsi uczestnicy projektu mogli spróbować swoich sił i wykonać własnoręcznie
oryginalna dekoracje.
Podsumowując był to czas nie zwykły, a wiec w pewien sposób świąteczny. Doświadczyłyśmy jak wiele czasu, wysiłku i precyzji wkładały nasze prababcie
w przygotowanie dekoracji świątecznych. Ta praca to było celebrowanie zbliżających się świąt. Długie tygodnie przygotowań do dwóch dni. Wszystko powoli, precyzyjnie i starannie, zaplanowane i przeżyte we właściwym czasie we właściwy sposób. Może właśnie to jest „magia Świąt”?
Projekt sfinansowany przez gminę Kłaj w ramach zadania publicznego mającego na celu wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach drugiej części projektu dotyczącej współczesnych dekoracji przewidziane są warsztaty i zwiedzanie fabryki ozdób szklanych w Bęble.
Katarzyna Kowalczyk

Wędrówki Dalekie i Bliskie. Krajobraz Kulturowy Gminy Kłaj
Właśnie ukazała się książka pod tytułem „Wędrówki dalekie i bliskie. Krajobraz kulturowy Gminy Kłaj”. Została ona wydana w ramach projektu pod
tym samym tytułem dofinansowanego przez Gminę Kłaj.
To trzecia książka, której autorami są pasjonaci dziejów lokalnych z Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”. Swoje rozdziały napisali oni w znacznej
mierze na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami gminy, kwerend oraz poszukiwań terenowych.
Tematem książki jest dziedzictwo materialne i niematerialne Gminy Kłaj. W dziewięciu artykułach znajduje się wiele ciekawych informacji. Jest rozdział
poświęcony przymusowej pracy więźniów polskich i żydowskich w obozie Munitionslager Klaj, artykuł o ciężkim trudzie rolników, którym w XIX wieku pomagał święty Walenty i parowa lokomobila, są strony opowiadające o przedwojennym witrażu z kościoła parafialnego w Brzeziu, a także te poświęcone
historii szkoły z tej miejscowości i nauczycielom, którzy przez 125 lat jej istnienia starali się sprostać zadaniom związanym z tym trudnym zawodem.
Zainteresowani dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o pochodzeniu nazw występujących w naszych okolicach, jako o wytworze wyobraźni naszych
przodków, przeczytają też o zbrodniach popełnianych na naszym terenie od czasów średniowiecza do początku XX wieku. Autorzy przyglądają się też
nielicznym kapliczkom schowanym we wnękach naszych domostw, o które przez dziesięciolecia dbali nasi ojcowie i dziadowie.
Książka zwiera informacje o każdej miejscowości z naszej gminy. Będzie dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju i jej filiach w Szarowie i Brzeziu a wkrótce również w bibliotekach szkolnych.
W ramach projektu zostały zrealizowane także trzy prelekcje na temat genealogii. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak stworzyć drzewo genealogiczne
własnej rodziny, gdzie szukać informacji, z kim i jak rozmawiać, by uzyskać potrzebne dane. Dziedzictwo rodzinne to część naszego dziedzictwa kulturowego, przekazywane przez poprzednie pokolenia swoim następcom, suma wierzeń, faktów i mitów, które często warto zachować dla następnej sztafety
pokoleń.
Kamila Polak
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KULTURA
Czas nadziei
Mija kolejny trudny rok. Pomimo nieciekawej rzeczywistości My wszyscy
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju bardzo staraliśmy się
robić coś wspólnie. Zwiedzaliśmy, wzięliśmy nawet udział w corocznej
olimpiadzie sportowej UTW. Robiliśmy plany na przyszłość.
Ogólnie dążyliśmy do normalności wbrew wszystkiemu i nade wszystko.
Jak zwykle Nasza społeczność wspiera się wzajemnie i nieskromnie powiem, że nie możemy bez siebie żyć! Dlatego życzymy sobie nawzajem,
by nadchodzący Świąteczny czas przeżyć w zdrowiu. Marzyć o nowych
lepszych dniach, słonecznych miesiącach i aktywnych latach.
Jestem pewna, że kolejne 12 miesięcy spędzimy ciekawie i co najważniejsze razem. Uniwersytecka społeczność o siwych skroniach, roześmianych
oczach i duszach ciekawych świata nie zmieni się nigdy. Czego życzę
Państwu i sobie.
Dorota Kosmowska
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Kochani studenci życzenia.
Niech będą pełne ciepła, nie tylko od wigilijnej świecy.
Niech będą pełne „serca” okazanego przez najbliższych.
Niech nadchodzący Rok 2022 przyniesie nadzieję i wiarę w dobro.
Życzy Zarząd UTW w Kłaju

„Dekoracje w kulturze ludowej
dawniej i dziś” w Kole Gospodyń
Wiejskich z Gruszek
Zakończyliśmy realizację projektu „Dekoracje w kulturze ludowej dawniej i dziś”. Nasze działania podzieliliśmy na dwie części.

Verba Volant, Scripta Manet – zapisane
wspomnienia o ks. Józefie Motyce
(łac. Słowa ulatują, pismo pozostaje)
Ks. Józef Motyka był proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w latach 1926 – 1962. W tym okresie jako duszpasterz wspierał swoją radą mieszkańców Targowiska, Łężkowic i Książnic,
pomagał w trudnych latach wojny. O zasługach tego niezwykłego kapłana powstała książka pt. „Ksiądz Józef Motyka w parafii Łężkowice”.
Została ona wydana w roku jubileuszu stulecia parafii dzięki staraniom
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko. Projekt zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Publikacja zawiera kilka artykułów autorstwa Ryszarda Naglika, Anny Wójtowicz oraz Lucyny Bednarek. Są one wprowadzeniem nakreślającym czasy i sylwetkę
księdza Józefa Motyki, poprzedzają reprint jego artykułu pt. „Z pradziejów Nad-Rabia”. Książka obfituje w zebrane wśród mieszkańców fotografie, na których zostało utrwalone życie parafii.
7 listopada 2021 roku w Domu Kultury odbyło się spotkanie z Autorką
książki, panią Anną Wójtowicz. Opowiedziała o trudnych czasach przedwojennych, gdy budowano parafię w Łężkowicach, przybliżyła postać ks.
Józefa Motyki – kapłana niezwykle szanowanego i mającego szczególna pasję: archeologię. Dzięki staraniom księdza udało się zachować wiele
cennych zabytków z terenu Targowiska.
Spotkanie przy gorącej herbacie i słodkich wypiekach zbudowało atmosferę
sprzyjającą rozmowie. Wspominano ks. Motykę i trudne, minione czasy, kiedy mieszkańcy jednoczyli się wokół wspólnych przedsięwzięć, a kapłan był
autorytetem, doskonałym organizatorem, nauczycielem, a nieraz sędzią czy
psychologiem wspierającym parafian. O niezwykłym zamiłowaniu ks. Motyki do badań archeologicznych opowiadała pani Anna Wójtowicz oraz pan
Ryszard Naglik – pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Książka staje się jedną z kilku pozycji poświęconych dziejom Targowiska i okolicznych miejscowości. Każda z nich jest cenna, gdyż ocala od
zapomnienia postacie, wydarzenia, miejsca, które przeminęły. Jest świadectwem bogactwa intelektualnego i kulturowego naszego regionu.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko

Pierwsza obejmowała stworzenie dekoracji, które zniknęły już z naszych
domów, oraz przybliżenie ich historii i symbolicznego znaczenia, a były to:
światy z opłatka, podłaźniczka i pająk z papieru i słomy. Oraz organizację
warsztatów dla mieszkańców. W drugim etapie zorganizowaliśmy wyjazd
do manufaktury ozdób szklanych Armar w Bęble. Na miejscu odbyły się
warsztaty dekorowania bombek, zwiedziliśmy wytwórnię oraz poznaliśmy
proces tworzenia skomplikowanych bombek formowych o rozmaitych
kształtach. Wróciliśmy pełni wrażeń, bogatsi o wiedzę oraz nowe dekoracje, które ozdobią w tym roku nasze choinki. Po powrocie Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki stworzyły przepiękne stroiki inspirowane tematem babek. Stroiki zostały przekazane do Szkoły Podstawowej
w Brzeziu na kiermasz świąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony
na potrzeby Szkoły i Przedszkola.
Projekt sfinansowany przez Gminę Kłaj.
Katarzyna Kowalczyk
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Świąteczny Kiermasz w Kłaju
5 grudnia przed Urzędem Gminy w Kłaju zapachniało grillem, piernikami i grzańcem. Tam właśnie odbył się tradycyjny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Spacerujący między straganami mogli nabyć wszystko co sprawi, że w domu będzie czuć magię świąt. Kolorowe bombki, stroiki, choineczki,
ciasteczka, ciasta, kartki, kaganki... Wybór był ogromny, a wszystko to wykonane własnoręcznie przez:
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”,
- Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kłaju,
- Rodziców Uczniów z kl. Vb ze Szkoły Podstawowej w Kłaju,
- oraz cztery Mieszkanki Gminy Kłaj.
Niespodzianką dla dzieci był gość z Laponii, który uderzająco przypominał Pana Jana Płachno. Święty Mikołaj bez dzielenia dzieciaki na grzeczne i te
odrobinkę mniej wręczał wszystkim smakołyki.
Organizatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Kłaj.

Tropienie losów swoich przodków
wymaga ogromnej cierpliwości
„Niezapomniani” to owoc dziesięcioletniej pracy Anny Gallas-Dropińskiej nad historią własnej rodziny. „Nie każdy zdaje sobie sprawę, że
tropienie losów swoich przodków wymaga ogromnej cierpliwości i ciężkiej pracy”- mówiła autorka podczas prelekcji zorganizowanej w naszej
bibliotece w ramach XXII spotkania Koła "Zadora".
Więcej na: www.biblioteka-klaj.pl
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Spotkanie autorskie w szkole
w Targowisku
W dniu 24 listopada w naszej szkole miało miejsce bardzo ciekawe i miłe
wydarzenie. Uczniowie z klas I-III spotkali się z Panią Aidą Amer, polsko-palestyńską pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych, a od paru lat
mieszkanką Targowiska.
Pani Aida Amer opowiedziała o swoim dzieciństwie. Wspominała pobyt
w Kuwejcie, gdzie spędziła wczesne dziecięce lata. Mówiła o zwyczajach
i tradycjach Palestyńczyków. Pokazała zdjęcia charakterystycznych strojów,
m.in. pięknie haftowane suknie i białe nakrycia głowy chroniące przed
upałami. Wskazała na mapie świata, gdzie mieszka naród palestyński,
jakim posługuje się pismem. Ciekawostką dla dzieci był alfabet arabski bez wielkich i drukowanych liter zupełnie inny od naszego i to, że
w języku arabskim pisze się od strony prawej do lewej. Pani Aida przybliżyła genezę powstania książki pt. „Opowieści spod oliwnego drzewa”, w której
bajarka Miriam podpowiada, jak rozwiązać kłopoty trapiące dzieci. Pięknie
interpretowała fragmenty tej opowieści kończąc konkluzją o uniwersalności dziecięcych problemów bez względu na miejsce zamieszkania. Finałem
spotkania był poczęstunek przygotowany przez naszego Gościa. Był
to chleb najbardziej powszechny w Palestynie, podobny do pity. Uczniowie jedząc, rwali go na małe kawałki wielkości kęsa i maczali w oliwie
i tymianku. Dla Palestyńczyków dzielenie się chlebem symbolizuje głęboką
więź, a w sercu Pani Aidy Amer przywołał sentymentalne wspomnienia z dzieciństwa (takie śniadania podawała Jej babcia). W podziękowaniu,
dzieci wręczyły Pani Aidzie Amer kwiaty i obdarowały gromkimi brawami.
A w prezencie otrzymały dwa egzemplarze bardzo interesującej książki Jej
autorstwa „Opowieści spod oliwnego drzewa”, która wzbogaci księgozbiór
biblioteki szkolnej.

Akcja BohaterOn w SP
w Grodkowicach
W tym roku szkolnym SP w Grodkowicach przystąpiła do akcji BohaterON
– włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy
wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację
Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć –
Edukacja – Pomoc.
W tematykę związaną z Powstaniem Warszawskim uczniów wprowadziła p.
Katarzyna Kościółek- na co dzień nauczyciel historii w naszej szkole. W ramach akcji uczniowie wykonali również kartki dla Powstańców, w których
wyrazili podziw za ich waleczność i odwagę oraz podziękowali za to, że
mogą żyć w wolnej ojczyźnie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do działańprzedszkolakom i ich wychowawcom, uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Pani Katarzynie Kościółek dziękujemy za ciekawe i atrakcyjne zajęcia, które
przybliżyły nam ten ważny temat.
Katarzyna Mazur

Władysława Kozień

Dzień dyni w Przedszkolu w Szarowie
28 października w naszym przedszkolu świętowaliśmy dzień dyni. Dzieci poznały różnorodność dyń i wzbogaciły wiedzę na ich temat.
Wiedziały, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem, z którego można przygotować wiele różnych dań, próbowały pestek, obejrzały film o jej uprawie.
Następnie przystąpiliśmy do dyniowych zabaw i konkursów. Dzieci z zapałem wykonały również piękne dyniowe prace plastyczne.
Wychowawcy grup
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Dzień Praw Dziecka w Szkole
w Grodkowicach

ko i krzyżyk”. Do wykonania planszy dzieci wykorzystały pień ściętego drzewa, natomiast jako kości do gry wykorzystaliśmy namalowane wcześniej
kamienie oraz dary natury = szyszki, żołędzie, kasztany, liście.

22 listopada w szkole w Grodkowicach był to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka czyli Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

• Puszcza Niepołomicka i jej piękno zaowocował „Workiem inspiracji”
– świetną zabawą okazała się zabawa w jesiennych fotografów. Wyposażeni w plansze – serca i motyle – łapaliśmy najpiękniejsze, jesienne, leśne
kadry.

W klasach 4-8 odbywały się pogadanki i prelekcje. Dwaj uczniowie z klasy
7 przygotowali na ten cel prezentację, którą zaprezentowali w starszych
klasach aby przypomnieć wszystkim historię obchodów tego dnia, całą
ideę oraz najważniejsze prawa jakie posiada każde dziecko.
Joanna Łysek

Wyprawa do lasu na pewno pozostanie uczniom na długo w pamięci, a powtórzenie materiału z przyrody w leśnej scenerii to ciekawa forma utrwalenia. Lekcja w terenie była bardzo ciekawa, a jeśli dodać do tego słoneczną,
jesienną pogodę oraz możliwość wspólnego spędzenia czasu na nauce
i zabawie to życzymy sobie więcej takich zajęć!
Ponadto poszukiwaczom udało się znaleźć i donieść do szkoły wiele skarbów: piękne szyszki, barwne liście, żołędzie, kasztany, które posłużyły nam
do realizacji zadań projektowych już na terenie szkoły.
• „Worek inspiracji” okazał się bardzo inspirujący. Zebrane dary natury
umożliwiły nam przygotowanie – Jesiennej ścieżki sensorycznej, którą
wykorzystaliśmy do zabaw ruchowych na szkolnym placu zabaw. Ponadto z ziemniaków i wyciętych z nich pieczątek powstały piękne mozaiki.
• Dzięki zgromadzonym liściom, korze, patykom powstały „Przyrodnicze
obrazki” – las, motyle, sowy.
• W naszej sali, z przyniesionych liści i darów natury powstał również Zielnik.
• „Kasztanowy zawrót głowy” – to kolejna projektowa propozycja, która sprzyjała kreatywności i zabawie. Powstały piękne figurki – jesienni czarodzieje, kotki, pieski, ludziki, smoki, pająki, myszki, sowy.
• Dzięki folii bąbelkowej – powstały „Bąbelkowe dzieła sztuki” – drzewa w jesiennych barwach.

Z darami natury świat nie jest ponury
Klasa IIb ze Szkoły Podstawowej w Kłaju zakończyła realizację, zainspirowanej jesienią, pierwszej części Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – Z darami natury świat nie jest ponury.
W celu realizacji zadań, dzięki sprzyjającej, słonecznej, pięknej pogodzie, opuściliśmy mury szkolne, naszą salę lekcyjną i wybraliśmy się
do lasu na lekcję „w plenerze”. Podczas wyprawy do lasu zamieniliśmy się
w prawdziwych odkrywców, poszukiwaczy, twórców i konstruktorów.
• Uczniowie tworzyli „przyrodnicze obrazki” – obrazy stworzone z materiałów przyrodniczych – m.in. z mchu, kory, liści, szyszek, kasztanów,
orzechów, patyków. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu dzieci powstały
piękne i pomysłowe prace m.in. serce, sowa, jeże, drzewa, fryzury, mozaiki.
• W ramach zmagań - „Pan Patyk” uczniowie konstruowali z gałęzi pajęczyny,
na których snuła się nić pajęcza z włóczki. Na koniec na pajęczynach zadomowiły się pająki wykonane ze skorupek z orzecha oraz drucików kreatywnych. Patyki zbieraliśmy również do wykonania patykowych sów oraz fryzur.
• Świetną zabawą okazało się również tworzenie – „Liter, napisów z natury”
– drugoklasiści mozolnie i starannie ułożyli napis – Jesień.
• Ogromne emocje, wielkie zaangażowanie wzbudziła zabawa – „Teatr z natury” – uczniowie podzieleni na pary, projektowali i tworzyli, wykorzystując
skarby lasu, domki dla ludzików, smoków, sówek, stworzonych z jesiennych
darów. Zadanie to było świetną okazją do ćwiczeń kreatywności i pomysłowości dzieci. Powstały misternie stworzone szałasy, domy piętrowe między
pniami drzew, jaskinie w starych pniach, a nawet huśtawki z patyków.
Stworzone mieszkanka stały się okazją do zabaw i odgrywania scenek.
• Naszej wyprawie do lasu towarzyszyła radość i zabawa. Jedną z nich
była wcześniej zaplanowany i przygotowany – Klasowy turniej – „Kół-
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• Nasza klasa włączyła się również, w ramach zadania „Ekokultura” do zbiórki na rzecz pomocy zwierzętom w schronisku.
• Założyliśmy również klasowy ogródek, dzięki któremu na wiosnę, mamy
nadzieję, zakwitną piękne pelargonie, które ozdobią naszą szkołę.
Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzenie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. Dodatkowo dzieci mają możliwość rozwijania świadomości ekologicznej, uczą się
jak wykorzystać zasoby przyrody oraz mają okazję do obcowania z nią.
Dzieci wykorzystywały różne techniki plastyczne oraz różnorodne materiały użytkowe, głównie naturalne (np. liście, kasztany, patyki, rośliny).
Podczas wykonywania zadań projektowych dzieciom towarzyszyła świetna zabawy, podczas której na pewno wykazywały się pomysłowością
oraz umiejętnością współpracy.
Już nie możemy się doczekać realizacji kolejnych części projektu, tym
razem zainspirowanych mroźną zimą i kolorową, pachnącą wiosną.
Anna Margielewska
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Dzień Jeża w grupie
Motylków z Przedszkola w Targowisku
Dzień Jeża w grupie Motylków z Przedszkola w Targowisku i kolejna okazja, aby uświadomić najmłodszym jaką rolę w środowisku pełnią jeże,
co im zagraża i jak im pomóc.
Dzieci miały okazję dowiedzieć się kilku informacji na temat tych „kłujących”
ssaków. Przedszkolaki oglądały ilustracje przedstawiające jeża od narodzin
po dorosłe życie, słuchały wiersza o jeżyku, a także wykonały prace różnymi technikami plastycznymi. Uwieńczeniem naszych zajęć była fotobudka.
Każdy z Motylków zamienił się na chwilę w Jeżyka. Ponadto dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Małgorzata Cesnyka, Jolanta Całka

Dzień Pluszowego Misia
w Przedszkolu Samorządowym
w Dąbrowie
25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski. Wszyscy Uczestnicy znakomicie do niego się
przygotowali.
Dzieci prezentowały wiersz, którego głównym bohaterem był Miś. Podczas
oceny, jury zwracało uwagę na opanowanie pamięciowe utworu, dykcję
oraz ogólne wrażenie jakie prezentował recytujący. W kategorii dzieci 3, 4
letnich pierwsze miejsce zdobył Kubuś, a w kategorii dzieci 5, 6-letnich ex
aequo Mateuszek i Natanielek. Każde wystąpienie zasługiwało na ogromne
brawa. Wszyscy Uczestnicy wykazali się wielką odwagą, pracowitością i zaangażowaniem. Dlatego każdemu z osobna i wszystkim razem serdecznie
gratulujemy! Dziękujemy również Rodzicom, za ogromny wkład w przygotowanie Dzieci.
Renata Kalisz

Dzień Kundelka w Przedszkolu w Kłaju
25 października dzieci z gr. I Przedszkola Samorządowego w Kłaju obchodziły „Dzień Kundelka”.

Dzień Postaci z Bajki w Grodkowicach

W towarzystwie pluszowego przyjaciela Burka przedszkolaki poznały
środowisko i warunki życia psa oraz kształtowały wrażliwość na potrzeby
zwierząt. Chętnie uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych,
nauczyły się wierszyka „Idzie piesek”. Z samodzielnie wykonaną pacynką
z radością naśladowały szczekanie psa w różnych językach, np. bau-bau;
woof-woof; ouaf-ouaf.

Dnia 5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajki.
W tym dniu szkolne pracownie oraz korytarze wypełniły się postaciami z naszych ulubionych bajek. W zabawie uczestniczyli zarówno przedszkolaki, uczniowie jak i nauczyciele. Stroje zachwycały pomysłowością
oraz dopracowaniem szczegółów.

Krystyna Jędrzejczyk

Ewelina Szmist-Stokłosa
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Dzień Ratownictwa Medycznego
w przedszkolu w Szarowie

Konsekwencją spotkania liderów było przygotowanie i przeprowadzenie
w klasach debaty oksfordzkiej na wybrany temat. Spotkania młodych
liderów były kontynuowane dzięki mediom elektronicznym, na platformie
Zoom w październiku i listopadzie 2021r.

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego do naszego przedszkola ponownie zawitała pani Ewa, aby przypomnieć przedszkolakom, jak ważne
jest udzielanie pierwszej pomocy.

• 16 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszu na Rzecz Trzeźwości. Pod opieką nauczycieli oraz funkcjonariuszy
niepołomickiej policji z samodzielnie wykonanymi transparentami przedstawiającymi ideę kampanii, w nopromilowych koszulkach, z balonikami w ręku maszerowali głównymi ulicami Targowiska i Kłaja. Podczas
marszu zachęcali kierowców do trzeźwości za kierownicą, rozdawali ulotki oraz listy dzieci do kierowców. Na rondzie w Kłaju miała miejsce akcja sprawdzania trzeźwości kierowców, którym uczniowie wręczali ulotki.
Młodzi ludzie z dużym zaangażowaniem zachęcali kierowców do trzeźwości poprzez głoszone hasła i wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych
mijanych domów. Bezpieczeństwo podczas marszu zapewniła Policja z Niepołomic, której dziękujemy za aktywne włączenie się do akcji.

Przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe oraz w jaki sposób rozmawiać przez telefon
z dyspozytorką, utrwalając przy tym numery ratunkowe. Dzieci obserwowały, w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie, aktywnie
brały udział w pokazie oraz wykonały kilka rodzajów opatrunków na misiu.
Dzięki temu nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości może
przyczynią się do uratowania komuś życia.
Wychowawcy grup

• Uczniowie wzięli też udział w konkursach realizowanych w ramach
kampanii nt. Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty, które zostaną
rozstrzygnięte przez organizatorów kampanii w grudniu bieżącego roku.
Składamy podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie
i pomoc w realizację działań na rzecz trzeźwości. Wyrażamy nadzieję, że
dzięki temu wzrosła świadomość uczniów oraz dorosłych, że mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom, jeśli w porę zareagują i powiedzą
STOP nietrzeźwym kierowcom.
Szkolny Koordynator Kampanii
Urszula Cyga

Szkoła Podstawowa w Targowisku
w kampanii społecznej
NO PROMIL-NO PROBLEM
Kampania społeczna, do której przyłączyła się szkoła w Targowisku, jest
organizowana po raz XIV w województwie małopolskim. Jej celem jest
ograniczenie liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą (alkohol, narkotyki, nowe narkotyki), jak również
wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których
kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.
W ramach kampanii zrealizowaliśmy następujące działania:
• Szkoła zgłosiła udział w kampanii.
• Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole wziął udział w konferencji dla zgłoszonych do udziału w kampanii gmin z Małopolski. W trakcie
konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpienia specjalistów zajmujących
się profilaktyką: Leszka Szawińskiego nt. Profilaktyka zintegrowana wobec
dzieci i młodzieży w okresie covid 19 oraz Tomasza Gubały i Romana Soleckiego nt. Profilaktyki pustki egzystencjalnej młodego pokolenia.
• Podczas lekcji wychowawczych zrealizowano zajęcia profilaktyczne w klasach wg scenariuszy zaproponowanych przez organizatorów.
• Szkolni liderzy z klasy VI i VII a wzięli udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych., które odbyło się w dniach 6-8 października 2021 r. Celem Forum było wzbudzenie u młodych mieszkańców Małopolski refleksji
nt. zagrożeń związanych z uzależnieniem, w tym e-uzależnieniami, wzbudzenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania oraz poszerzanie kompetencji liderów w zakresie umiejętności interpersonalnych,
współdziałania w grupie, przygotowanie i realizowania projektu w swojej
społeczności lokalnej.
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Nowocześni odkrywcy
dziedzictwa kulturowego ze Szkoły
Podstawowej w Szarowie poszukują
śladów kultury greckiej w Polsce
Zainspirowani wspomnieniami przewodnika podczas mobilności w Salonikach – Greka z polskimi korzeniami - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szarowie postanowili prześledzić losy greckich uchodźców,
którzy po II wojnie światowej przybyli do Polski. Byli ofiarami wojny
domowej w Grecji. Najwięcej rodzin osiedliło się we Wrocławiu. Tam
właśnie „szkolni odkrywcy” z grupy projektowej „Ponadnarodowej
mobilności uczniów” realizowanej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsięwzięcia udała się na dwudniowe
poszukiwanie śladów greckiej kultury oraz w celu odkrywania naszego dziedzictwa kulturowego.
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W poniedziałkowy wieczór odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Greków w Polsce ODYSSEAS – Panem Stefanem Skotisem. Opowiedział
swoją historię: jego rodzice przybyli do Polski pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Urodził się już w Polsce, odebrano Go od rodziców, aby poddać
ostremu wychowaniu. Gdy był starszy wrócił do rodziców, w Polsce zdobył
wykształcenie, poślubił Polkę i postanowił nie wracać do Grecji pomimo,
że tam zmieniła się sytuacja polityczna. W 2007 roku Grecy we Wrocławiu założyli Stowarzyszenie, którego celem jest „prowadzenie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego w zakresie poznawania, kultywowania i propagowania dziedzictwa, tradycji i kultury greckiej oraz reprezentowania społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych
i instytucji publicznych”. Organizują więc:
• 25 marca – Dzień Niepodległości to jedno z najważniejszych greckich
świąt państwowych, które upamiętnia uwolnienie się Grecji po prawie
czterechsetletniej niewoli tureckiej;
• 28 października - Greckie Święto Narodowe „OCHI” - Dzień „Nie”: na pamiątkę wydarzenia z czasów drugiej wojny światowej, kiedy to premier
Joannis Metaksas 28 października 1940 r. odrzucił ultimatum Mussoliniego dotyczące umożliwienia swobodnego przemarszu wojsk włoskich
przez Grecję. Decyzja oznaczała przystąpienie Grecji do wojny. W tym
dniu Grecy masowo wyszli na ulicę krzycząc „Ochi!”, czyli „nie”;
• 1 czerwca - pieczenie barana: połączenie imprezy plenerowej z Dniem
Dziecka;
• Koncerty w Filharmonii;
• Imprezy z zespołami greckimi, które grają między innymi na buzuki,
czyli instrumencie podobnym do mandoliny z długim gryfem z trzema lub
czterema parami strun.

• Stare Jatki z wykonanymi w brązie rzeźbami zwierząt gospodarskich;
• Kryształową Planetę, czyli postać dziewczyny w sukni, inspirowanej kulą
ziemską, symbolizującą jedność świata;
Szukaliśmy i liczyli Krasnale – figurki wykonane z lanego brązu o wysokości do 30 cm przedstawiające sławne osoby oraz różne sytuacje życiowe.
Przeanalizowaliśmy kartę dań greckiej tawerny Akropolis.
W drugi dzień zwiedzaliśmy Ostrów Tumski, czyli najstarszą zabytkową
część Wrocławia. Na wyspie tej już w X wieku powstał gród, który był siedzibą
pierwszych Piastów. Zachwycaliśmy się: Kościołem Świętego Idziego, przechodziliśmy Bramą Kluskową położoną na łuku bramy między kościołem
św. Idziego i Domem Kapituły; Kolegiatą Świętego Krzyża i św. Bartłomieja oraz zamkiem Piastów Śląskich; gotyckim Kościółkiem Świętego Marcina,
na którym jest maleńki witraż z wizerunkiem Rodła, czyli godła używanego przez Polonię od 1933 r. - symbolizuje bieg rzeki Wisły z zaznaczonym
Krakowem; rzymskokatolicką gotycką Katedrą Świętego Jana Chrzciciela;
Kościołem Św. Piotra i Św. Pawła; Pałacem arcybiskupim, który dawniej był
pałacem Sufraganów; Figurami Św. Jana Chrzciciela i Św. Jadwigi Śląskiej;
granitowym pomnikiem Papieża Jana XXIII; Statuą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przechodziliśmy przez wiele wrocławskich mostów obwieszonych
kolorowymi kłódkami sprawdzając, czy palą się lampy gazowe.
Podczas pandemii odkrywaliśmy dziedzictwo kulturowe wykorzystując
narzędzia internetowe. Nic jednak nie zastąpi badania dziedzictwa w sposób doświadczalny, czego przykładem jest odbyta wycieczka zamykająca nasz projekt.
Zespół projektowy: Edyta Imos, Sabina Zaporowska, Aleksandra Gruszecka

• Imprezy połączone z tańcami – Grecy „przeżywają” taniec improwizując
go, lub tańczą w kole, w linii ze zmiennym rytmem i krokami narzuconymi przez osobę prowadzącą;
• Festiwale piosenki greckiej.
Pan Stefan martwi się, że już wkrótce pokolenie Greków odejdzie a ich potomkowie nie czują więzi narodowej. Nasz gość zachwycał się przygotowanymi przez uczniów wspomnieniami z wizyty w greckiej szkole. Sprawdzał
naszą wiedzę odpytując i uzupełniając informacje dotyczące kuchni i tańców greckich. Był zachwycony naszym podziękowaniem, oraz zainteresowaniem właśnie ich kulturą.
Przez dwa dni poznawaliśmy również polskie dziedzictwo kulturowe
na terenie Wrocławia – najstarszego obok Krakowa i Sandomierza polskiego miasta. W poniedziałek spacerowaliśmy po Starym Mieście podziwiając:
• Katedrę Świętej Marii Magdaleny – gotycki kościół;
• Kościół Bożego Miłosierdzia;
• Dzielnicę Czterech Wyznań, w której w niewielkiej odległości od siebie
są świątynie różnych wyznań, czyli: Cerkiew katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, rzymskokatolicki kościół św. Antoniego z Padwy,
ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej oraz synagoga Pod
Białym Bocianem;
• Neogotycki kościół Świętego Antoniego;
• Kościół grekokatolicki;
• Kamieniczki Jasia i Małgosię połączone ze sobą arkadą;
• Teatr Polski;
• Uniwersytet Wrocławski z Muzeum, przez który przebiega południk
zaznaczony na dziedzińcu;
• Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika;
• Pałac pruskich królów z dynastii Hohenzollernów, Pałac Hornesów;
• Zabytkowy Stary Ratusz i kamieniczki;
• Budynek Starej Giełdy;
• Ogrody Ossolineum;
• Dawne więzienie z pręgierzem;
• Plac Solny, czyli rynek pomocniczy Starego Miasta;
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Dzień postaci z bajek
w przedszkolu w Targowisku
5 listopada 2021 r. w przedszkolu w Targowisku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu zabawom i konkursom nie
było końca.
Dzieci rozwiązywały zagadki, quizy, rozpoznawały postacie i tytuły bajek,
z których te postacie pochodzą. Układały „bajkowe” puzzle, segregowały
rekwizyty, dopasowywały cienie ,były również zabawy z kodowaniem,
a także malowały farbami wybraną postać z bajki. Dzień ten przypomniał
wszystkim, jak ważne są bajki w życiu każdego dziecka. Przeniesienie
dzieci w świat bajek sprawiło przedszkolakom dużo radości. Dzieci były aktywne, otwarte i wesołe. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom za udział w zajęciach i zabawach z okazji Dnia Postaci z Bajek.
Katarzyna Karnia

„Jestem sobie górniczek, kopię
w kopalni chodniczek…”
7 grudnia 2021 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju uczestniczyły w projekcie „Dzień Górnika”, czyli barbórkowe spotkania z przedszkolakami, realizowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka”.
W czasie interaktywnego spotkania przedszkolaki przeniosły się do tajemniczego świata kopalni poprzez legendy o św. Kindze i o Skarbniku.
Poznały nazwę górniczego święta i jego patronkę, galowy strój górnika,
elementy stroju roboczego, pracę górnika dawniej i dziś oraz różne bryły
soli. Największe zainteresowanie wzbudziła czapka, czyli czako górnicze,
oraz kolory pióropuszy.
Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystały w rozwiązywaniu zadań „ze szczyptą
soli” i w zabawach ruchowych. Na pamiątkę wizyty pan Rafał pozował
do wspólnych zdjęć i obdarował dzieci „Górniczymi łamigłówkami”.
Dziękujemy!
Krystyna Jędrzejczyk

Podróże palcem po mapie
W czasie kiedy zima zbliża się do nas wielkimi krokami uczniowie
i przedszkolaki w Brzeziu przeniosły się w afrykańskie temperatury.
16 listopada gościliśmy w naszej szkole podróżnika, który chętnie opowiedział o swoich egzotycznych wojażach. Swoją opowieść zaczął od
najszybszych zwierząt świata – gepardów. Odwiedził lecznice dla tych
zwierząt - trafiają tam gepardy, chore, często wyrwane przez człowieka z ich
naturalnego środowiska. Podróżnik odwiedził również plemię Buszmenów.
Opowiedział o ich kulturze, zwyczajach, tradycjach oraz pokazał przywiezione od nich narzędzia i przedmioty codziennego użytku. Cała opowieść
była poparta prezentacją, ale oprócz zdjęć dzieci mogły również dotknąć
przedmiotów przywiezionych prosto z Afryki, co było niebywałym doświadczeniem. Dziękujemy serdecznie i prosimy o więcej.
Karolina Kukiełka

Książeczka dla Michałka
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kłaju postanowiły sprawić
przyjemność Michałkowi, u którego zdiagnozowano złożoną wadę
serca i na jego 3 urodziny wykonały piękną książeczkę. Dzieci ozdabiały
różnymi technikami plastycznymi ulubione pojazdy chłopca. A na zdjęciach widać nasz efekt pracy.
Anna Chwastek
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Spotkanie z Mikołajem
w Przedszkolu w Kłaju
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym
świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również
do Przedszkola Samorządowego w Kłaju.
Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już
z daleka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny,
jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę
zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł
ze sobą dużo uśmiechu. Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście
wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Za prezenty
dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze
i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich
już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty.
Anna Wiśniewska
Anna Chwastek
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Strażacki Mikołaj w Brzeziu

„Mały miś w świecie wielkiej literatury"

6 grudnia do przedszkolaków i uczniów w szkole w Brzeziu zawitał
Święty Mikołaj, który przybył do nas nietypowym pojazdem, a mianowicie wozem strażackim.

Dzieci z Przedszkola z Targowiska biorą udział w projekcie „Mały miś
w świecie wielkiej literatury". W piątek, 22 października mieliśmy pierwszego czytającego gościa. Była nim Pani Dyrektor Patrycja Winzer.

Zabrał ze sobą jeszcze dwóch pomocników, którzy z chęcią pomagali Mikołajowi dźwigać ciężki worek pełen prezentów. Dzieci tradycyjnie miały
prezenty dla Mikołaja. Zaśpiewały piosenki, podarowały również własnoręcznie wykonane laurki. Święty Mikołaj dostał też coś na ząb - pyszne
i pięknie zdobione pierniczki. Szczególnie podziękowania dla Arkadiusza Kukiełki, Krzysztofa Jastrzębskiego oraz Damiana Ordyka, ale dziękujemy również całej najlepszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu,
którzy jak co roku nas nie zawiedli i znaleźli czas dla naszych przedszkolaków i uczniów.

Przeczytała nam książkę o tytule „Drzewo do samego nieba" autorstwa Marii Terlikowskiej. Przedszkolakom książka bardzo się spodobała.
Pani Dyrektor otrzymała pamiątkowy dyplom i zrobiła zdjęcie z naszymi przedszkolakami.
Katarzyna Karnia

Karolina Kukiełka

Mały Wolontariat
w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju
Dzień postaci z bajek
w przedszkolu w Szarowie
5 listopada przedszkolaki swoimi strojami zamieniły nasze przedszkole
w bajkową krainę. Ten dzień był radosny i kolorowy, każda grupa zorganizowała zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek,
dzieci rozwiązywały bajkowe zadania, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Na koniec zaprosiliśmy
do wspólnej zabawy myszki Miki i Minnie. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tego dnia i przepiękne bajkowe stroje.
Wychowawcy grup

Już po raz drugi w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju odbyło się
Pasowanie na Małego Wolontariusza. W tym roku do akcji przystąpiły
3 grupy.
Dzieci 4, 5 i 6 – letnie otrzymały Paszporty Małego Wolontariusza, do którego będą otrzymywały pieczątki potwierdzające swój udział w akcjach
i działaniach na rzecz potrzebujących. Paszport Małego Wolontariusza wprowadza element zabawy i rywalizacji ale również stanowi środek
motywujący do większej aktywności.
Program Mały Wolontariat realizowany jest w przedszkolu przez cały rok.
Udział w Małym Wolontariacie rozwija u dzieci poczucie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, kształtuje właściwe postawy społeczne, uczy
bezinteresownej pomocy, wyrabia potrzebę odpowiedzialności za siebie
i za innych.
Koordynator Anna Chwastek
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Wycieczka na Morskie Oko
W poniedziałek 11 października 2021 r. uczniowie klas 4-8 pojechali nad
Morskie Oko. Wycieczka ta miała przybliżyć nam nasze najwyższe polskie
góry- Tatry oraz ich roślinność. Opiekunami były: p. Ewelina Szmist-Stokłosa, p. Joanna Łysek, p. Katarzyna Kościółek, a także p. Joanna Hopej.
O Tatrach opowiedziała nam pani przewodnik.
Spod szkoły wyruszyliśmy około godziny 7.00, a na miejscu byliśmy
już o 10.00. Po krótkim wprowadzeniu i ustaleniu zasad poruszania się
w górach wyruszyliśmy w stronę Morskiego Oka. Droga w jedną stronę
zajęła około 2,5 godziny. Pierwszy przystanek po 4 kilometrach miał miejsce przy Wodogrzmotach. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy dalej. Kiedy
dotarliśmy na miejsce, pani przewodnik opowiedziała nam o stawie
i otaczających go szczytach, m.in. o Mnichu, który doskonale było widać.
Następnie mieliśmy 40-sto minutową przerwę w schronisku Stanisława Staszica. Po niej wyruszyliśmy w drogę powrotną. Gdy dotarliśmy z powrotem
do autokaru była godzina 15.30. Pożegnaliśmy się z przewodniczką
i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po 3 godzinach dotarliśmy na miejsce
i wszyscy szczęśliwie rozeszliśmy się do domów.
Klasa 8

Dzień Postaci z Bajek
w Przedszkolu Samorządowym
w Dąbrowie
„Witajcie w naszej bajce...” Cudny dzień i cudnie przebrane Dzieci. Wiele
radości, zabawy. Był wybieg dla przebranych postaci, rozwiązywaliśmy
zagadki dotyczące bajek, dopasowywaliśmy bajkowe pary, przypominaliśmy sobie atrybuty postaci, wcielaliśmy się w postać Czeronego Kapturka, który nie reagował na zaczepki „nieznajomych”, jeździliśmy
na miotle. W tym wszystkim wspierała nas Pocahontas, Śnieżka, Mario,
Czarownica, Kubuś Puchatek, Koteczek i Bob Budowniczy.
Tak minął piątek w Przedszkolu w Dąbrowie. Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. To był dobry dzień. „Zabajkowany”. Serdecznie dziękujemy
Rodzicom, za tyle trudu włożonego w przygotowanie strojów.
Renata Kalisz
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Uczniowie SP Kłaj – Grupa POWER
– uczestnicy projektu - Mobilność
Uczniów odbyli już ostatnią
przewidzianą programem wycieczkę
26 listopada
Udaliśmy się do Krakowa na spektakl teatralny – Opowieść Wigilijna w Teatrze Współczesnym. Po spektaklu wzięliśmy udział w krótkim
spotkaniu z głównym bohaterem przedstawienia, który opowiadał
o tym, co tworzy teatr. Jako grupa DRAMA byliśmy mocno zaciekawieni.
Przedstawienie podobało się bardzo nam wszystkim.
Drugim ważnym punktem programu były 2-godzinne warsztaty teatralne w Cricotece. Pracowaliśmy na scenie metodą krótkiej etiudy.
Zajęcia były bardzo interesujące i twórcze. Nasza wycieczka, co prawda,
do Krakowa miała włoski charakter z uwagi na współpracę z włoską szkołą
w Wenecji. Odbyliśmy spotkanie z językiem włoskim w Instytucie Włoskim
na ulicy Grodzkiej oraz delektowaliśmy się przepyszną włoską pizzą
w restauracji włoskiej. Zadowoleni, spełnieni i pełni wrażeń wróciliśmy
do Kłaja wieczorem.
Iwona Nowak
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POWERSI w Wenecji
Po miesiącach oczekiwań i niepewności dnia 3 października 2021 r.
grupa uczniów klas 7 i 8 wraz z opiekunkami Moniką Imos, Iwoną
Nowak i Moniką Moroniewicz ze Szkoły Podstawowej w Kłaju udała się
do Wenecji.
Wyjazd do Włoch był zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań
przedsięwzięcia „Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem
malowane – drama” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER”. Celem głównym projektu było podniesienie u grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju kompetencji kluczowych
poprzez udział w mobilności ponadnarodowej. Podczas wyjazdu uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali program mobilności razem
z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej Istituto Comprensivo Francesco Querini w Mestre. Doskonaląc język angielski, uczniowie każdego dnia przygotowywali się do wspólnej inscenizacji przedstawienia pt. „Mr.Twardowski”.
Podzieleni na zespoły: teatralny, plastyczny i muzyczny ćwiczyli swoje role,
wykonali rekwizyty oraz opracowali muzykę do spektaklu. Czas umilały
wspólne pląsy, śpiew oraz degustacja polskich i włoskich przysmaków.
W wolnym czasie poznawaliśmy zakątki Padwy, Wenecji, romantycznej
Werony, Murano i Burano oraz Sirmione. Podczas pobytu we Włoszech nie
mogło zabraknąć degustacji lodów i pizzy. Wspólnie realizowane polsko-włoskie przedsięwzięcie zaowocowało wymianą doświadczeń i nawiązaniem przyjaźni.

„Pasowanie na przedszkolaka”
w Przedszkolu w Dąbrowie
„Pierwsze koty za płoty”, pierwszy występ za nami. Jesteśmy z naszych Maluszków bardzo dumne, dali z siebie tyle ile mogli, a nawet
jeszcze więcej. Jeszcze nie dawno był dla nich trudny czas, (pierwsze
dni w przedszkolu), a teraz tak pięknie śpiewają, elegancko ubrani.
Dziękuję Wam bardzo Maluchy, przed Wami scena stoi otwarta. Dziękuję
również publiczności- pozostałym dzieciom z przedszkola za oklaski,
„Sto lat” oraz upominki.
Weronika Franczyk

Monika Imos, Iwona Nowak i Monika Moroniewicz

Bezpieczeństwo w drodze
do szkoły - działania w ramach
konkursu Odblaskowa Szkoła 2021
Światowy Dzień Rzucania Palenia
18 listopada – to w ten dzień obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie wiedzą
o tym doskonale, jak szkodliwe jest wdychanie dymu papierosowego.
Przedszkolaki dymu nie wdychają i przed jego szkodliwością innych
ostrzegają. Tak oto dzisiaj dzieci starają się Was namówić drodzy dorośli do zrezygnowania z tego niezdrowego nałogu.
Anna Pagacz

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 konkursu jest podniesienie świadomości rodziców i dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo podczas drogi do i ze
szkoły oraz kontrolowanie ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promujemy również inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.
Jak co roku nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami aktywnie włączyli się
w działania podnoszące bezpieczeństwo dzieci.

Słodki interes
25 listopada w szkole w Brzeziu odbyło się spotkanie z Panią Anną Job,
która na co dzień prowadzi pasiekę. Opiekuje się ponad czterdziestoma ulami.
Pani Ania podzieliła się z nami informacjami, które udało się jej zebrać
z kilku lat pracy w pasiece. Opowiedziała o życiu pszczół, ich zwyczajach, o hierarchii jaka panuje w każdym ulu. Przywiozła ze sobą również
narzędzia, które są jej potrzebne w opiece nad pszczołami. Nasi uczniowie i przedszkolaki mogły również przymierzyć profesjonalny strój,
którego używa, aby w bezpieczny sposób wykonywać taką ważną pracę.
Pani Ania przywiozła ze sobą również zaangażowanie, miłość do swojej
pracy, a co najważniejsze nauczyła dzieci szacunku do tych pracowitych
i potrzebnych owadów.

26 X 2021 roku społeczność naszej szkoły obchodziła Szkolny Dzień Bezpieczeństwa. Przeprowadzono quiz podsumowujący wiedzę uczniów na temat poruszania się po drodze rowerem i hulajnogą elektryczną w świetle
najnowszych przepisów. Podsumowane zostały wydarzenia, które zrealizowano w ramach konkursu.
- zaopatrzenie uczniów w kamizelki odblaskowe;
- akcje: Bezpiecznie w kamizelce odblaskowej. Najlepsze klasy otrzymały
punkty w szkolnym konkursie Superklasy;
- w każdej klasie przygotowano gazetki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, promujące noszenie odblasków;
- dokonano przeglądu sprawności rowerów, którymi uczniowie dojeżdżają
do szkoły;

Karolina Kukiełka
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- odbyło się spotkanie uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze i w cyberprzestrzeni;
- zrealizowano w klasach 1-3 warsztaty z zakresu pierwszej pomocy: „Wiem,
pomagam, ratuję”;
- odbył się Odblaskowy Marsz ulicami miejscowości, zachęcający społeczność lokalną do noszenia odblasków;
- przeprowadzono konkursy: plastyczny, wiedzy o ruchu drogowym
oraz na wykonanie prezentacji multimedialnej.
Dziękujemy całej społeczności szkolnej: nauczycielom i uczniom
oraz rodzicom za aktywne włączenie się w proponowane działania.
Mamy nadzielę, że dzięki podejmowanym inicjatywom na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze, wzrośnie
świadomość zarówno społeczności szkolnej, jak również lokalnego środowiska w zakresie zakładania kamizelek i elementów odblaskowych.
Koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Wycieczka Przedszkolaków z Grodkowic
do Teatru Współczesnego
W poniedziałek ósmego listopada udaliśmy się do Krakowa na wycieczkę
do Teatru Współczesnego na spektakl pt.„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.
Sztuka, przedstawiająca losy doktora kochającego zarówno ludzi, jak
i zwierzęta, uwrażliwiła nas na otaczający świat, ukazując ponadczasową
wartość przyjaźni i empatii. Spektakl miał charakter interaktywny, dzięki czemu dzieci doświadczyły wielu emocji, współodczuwając losy bohaterów. Przedszkolakom najbardziej przypadło do gustu prosiątko Geb-Geb,
które cechowało ogromne poczucie humoru. Podczas spektaklu aktorzy
posługiwali się oryginalnymi instrumentami muzycznymi, co przybliżyło młodemu widzowi kulturę afrykańską, a dzięki ruchomej scenografii dzieci łatwiej przyswoiły informacje na temat miejsc odwiedzanych
przez doktora. Po przedstawieniu odbyły się inspirujące warsztaty teatralne prowadzone przez ulubieńca Geb-Geb, podczas których dzieci zdobyły
podstawową wiedzę o teatrze (terminologię, tajniki gry aktorskiej i formy
lalek teatralnych).
Wszystkim gorąco polecamy wizytę w kameralnym Teatrze Współczesnym,
który zachwyca nas niezmiennie grą aktorów, scenografią i muzyką.
Justyna Trzaskalska

Szkolny przegląd talentów w Szkole
w Grodkowicach

Mikołajki w Przedszkolu
w Grodkowicach

W dniu 4.11.2021 r. w naszej szkole, po raz kolejny, odbył się Szkolny
Przegląd Talentów. Chęć zaprezentowania się zgłosiło 17 uczestników.

6 grudnia to dzień, na który dzieci bez wątpienia czekają cały rok.
To wesołe święto wyzwala w nich wiele emocji – troszkę niepokoju,
zniecierpliwienia, podekscytowania aż po ogromną radość.

Na scenie można było podziwiać przeróżne talenty: wokalne, muzyczne,
recytatorskie, sportowe oraz plastyczne, a także ciekawe choreografie
taneczne. Każdy występ został nagrodzony gromkimi brawami oraz pamiątkowym dyplomem.

W przedszkolu w Grodkowicach mikołajkowy poranek przebiegł niezwykle
pomyślnie. Każda z grup spotkała się ze Świętym Mikołajem i została obdarowana pięknymi prezentami.

Wszystkim dzieciom, którzy uczestniczyli w przeglądzie gratulujemy
odwagi i życzymy dużo samozaparcia w dalszej pracy nad rozwijaniem
talentów. Z niecierpliwością czekamy na następną edycję, podczas której
znowu odkryjemy wspaniałe talenty naszych uczniów.
Joanna Marzec
Katarzyna Mazur
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Dzieci w podziękowaniu dla wyjątkowego gościa przygotowały laurki i zaśpiewały piosenkę
„To Mikołaj, to Mikołaj...".
Cudownie było patrzeć na ten dziecięcy uśmiech. Jeszcze raz dziękujemy
Święty Mikołaju!
Nauczyciele z przedszkola w Grodkowicach
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„Szachy dla Niepodległej”
W dniu 13.11.2021 r. zorganizowaliśmy turniej „Szachy dla Niepodległej”, w którym wzięło udział blisko 30 naszych zawodników z różnych szkół
i miejscowości!
• W grupie A (2012 i młodsi) oprócz Milana, który zajął drugie miejsce, bardzo dobre zawody rozegrał Jerzy Laskowicz, zajmując 5 miejsce, tracąc tylko 0.5
pkt do turniejowego podium. W klasyfikacji żeńskiej Aleksandra Rożek zajmuje ostatecznie trzecie miejsce z 4 oczkami na koncie. Brawo!
• W grupie B (2008 i młodsi) kolejną dobrą formę zaprezentował Tymon Woźniak, który uzyskał tyle samo punktów co trzecia w tej grupie Kamelia, ale
niestety przegrał ze swoją klubową koleżanką w małych punktach pomocniczych i ostatecznie zajął bardzo dobre 6 miejsce. Niedaleko za Tymonem
znalazł się Tobiasz Walasik, który zajął wysokie 9 miejsce! Bardzo dobry turniej zalicza kolejna nasza zawodniczka Emilia Babraj, która ostatecznie uplasowała się na trzecim miejscu w klasyfikacji żeńskiej. Brawo!
Bardzo cieszy nas start wielu naszych przedszkolaków i pierwszoklasistów, dla których był to pierwszy tak poważny turniej. A już wkrótce planujemy
kolejne zawody! Obserwujcie nasze aktualności na www.szachownica.org.pl i do zobaczenia w kolejnym turnieju już wkrótce!
Szachownica

Podsumowanie Mistrzostw Małopolski 2021 w Szachach
naszego Gminnego Klubu Szachownica
Szachownica zdobyła, aż 5 medali Mistrzostw Małopolski Juniorów! Jako pierwsze na podium stanęły dwie utalentowane zawodniczki z SP Szarów i SP Targowisko: Aleksandra Rożek i Alicja Babraj, które zostały drużynowymi Vce Mistrzyniami Małopolski do lat 7. Osobiste gratulacje i nagrody
złożył i wręczył im najlepszy Polski szachista Jan Krzysztof Duda.
W ostatni weekend na Zamku Królewskim w Niepołomicach rywalizacja trwała trzy dni. W pierwszym dniu drużyna do lat 8 zajęła wysokie czwarte miejsce
w składzie: Milan Chmielek, Antoni Grandys, Daniel Pokrzywa, Aleksandra Rożek. W drugim dniu Mistrzostw indywidualnie złoto zdobył Milan Chmielek,
zostawiając za swoimi plecami między innymi medalistów Mistrzostw Polski. Bardzo wysokie miejsce 9 zajął w tym dniu Antoni Grandys obaj z SP Grodkowice! W grupie do lat 12 walka o złoty medal była do samego końca, ale
niestety się nie udało i Kamelia Chmielek ostatecznie została Vce Mistrzynią
Małopolski. Najmłodszy zawodnik turnieju Błażej Jurkowski urodzony
w 2015 roku wykonał normę na V kategorię szachową i pokonał kilku starszych od siebie zawodników.
W ostatnim dniu Mistrzostw Małopolski zawodnicy Szachownicy dołożyli jeszcze dwa medale: SREBRO i BRĄZ. Srebrny medal w szachach
błyskawicznych zdobył Milan Chmielek, a upragniony Brązowy medal
powędrował dla Tobiasza Walasika, który tuż za swoimi plecami zostawił
swojego klubowego kolegę Tymona Woźniaka.
Małopolska jest jednym z najsilniejszych województw w Polsce w szachach
wśród dzieci, to podwójnie cieszy jak dobrze wypadli nasi uczniowie z Gminy Kłaj.
Szachownica
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Zawodnik "Szachownicy" zdobywa pierwsze miejsce w Międzynarodowym
turnieju "Szachy i Nauka"

Milan Chmielek zdominował swoją grupę wiekową i na rundę przed końcem zapewnił sobie tytuł Mistrza turnieju!
Pozostali zawodnicy w tej grupie:
Antoni Grandys 20 miejsce
Antoni Nosek 26 miejsce
Aleksandra Rożek 37 miejsce
Daniel Pokrzywa 43 miejsce

W grupie starszej miejsca naszych zawodników były następujące:
Kamelia Chmielek 30 miejsce
Tobiasz Walasik 34 miejsce
Jerzy Laskowicz 38 miejsce
Filip Kołos 42 miejsce
Antoni Gomułka 46 miejsce
Karol Pyzik 50 miejsce
Julian Gomułka 58 miejsce
Drużynowo niestety zajmujemy 4 miejsce ze stratą 3.5 pkt do podium i tutaj możemy tylko gdybać sobie, co by było, gdyby troje naszych solidnych
uczniów nie musiało zostać w domu na kwarantannie, o której dowiedzieli się chwilę przed turniejem? Takie sytuacje pokazują, że są rzeczy ważne
i ważniejsze i tutaj dziękujemy rodzicom naszych nieobecnych uczniów za podjęcie bardzo odpowiedzialnej i mądrej decyzji.
Szachownica
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