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Szykuje się budowa placu zabaw
i siłowni zewnętrznej w Szarowie
Jeszcze przed nowym rokiem szkolnym w Szarowie obok Szkoły Podstawowej powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Tam zamontowane zostaną takie urządzenia jak zestaw zabawowy z mostkami, zjeżdżalniami,
wieżyczkami, rurą strażacką oraz balkonikiem.
Dzieci w najlepsze będą mogły się bawić i ćwiczyć swoją zwinność
na sześciokącie wielofunkcyjnym, potrójnej huśtawce, karuzeli tarczowej
oraz sprężynowym koniku i motocyklu. W miejscu tym zamontowane zostaną także urządzenia do uprawiania sportu dla dorosłych. Wśród sprzętu do aktywności fizycznej na świeżym powietrzy znajdą się tam: biegacz,
orbitrek, wahadło i twister, prasa nożna oraz dla niepełnosprawnych.
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie
w kwocie: 19.999,00 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita wartość zadania wyniesie: 80.009,20 złotych.
Oliwia Golarz

Powstanie coś dla miłośników jazdy
na rolkach, wrotkach, deskorolce czy
rowerze
Gmina Kłaj ogłosiła przetarg na budowę bieżni służącej rekreacji. Inwestycja ta ma powstać wokół boiska piłkarskiego „Wolnych” Kłaj i będzie
wykonana z nawierzchni asfaltowej. Obiekt ma służyć jako miejsce
do uprawiania sporów dla amatorów jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolce czy rowerze. W jednym z narożników zaprojektowano strefę
utwardzoną w kształcie trapezu, która ma być połączona z bieżnią. Czemu ma służyć? Tam będzie można przygotować się do uprawiania sportu, ubrać sprzęt, zrobić rozgrzewkę czy po prostu odpocząć.
Powstanie nie tylko przestrzeń do spędzania aktywnie wolnego czasu,
o jaką postulowali mieszkańcy, ale także kierunek weekendowych wyjazdów dla turystów.
Po zakończeniu prac, obiekt wzbogacony zostanie zadaszoną, czterorzędową trybuną. Będzie ona podzielona na dwa sektory o łącznej ilości miejsc
większej niż 330 siedzisk (w tym 10 sztuk typu VIP). Efekty prowadzonych
prac ostatecznie będzie można podziwiać jeszcze w tym roku.
Na realizację Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 100 080,00 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Oliwia Golarz

Projekt kolejnej sali jest już gotowy
Jest już projekt oraz pozwolenie na budowę. Jeszcze tylko Gmina Kłaj
otrzyma dofinansowanie i rozpocznie się kolejna duża inwestycja. Tym
razem w planie jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Brzeziu. Celem tego zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci poprzez poprawę standardu i funkcjonalności bazy dydaktycznej.
Jest to na obecną chwilę jedyna szkoła w naszej gminie nieposiadająca tego typu zaplecza.
Obiekt ten ma powstać na planie prostokąta o wielkości 15 x 25 m. i wysokości 7,20 m.
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-technicznym ma przylegać
do wschodniej ściany istniejącego budynku szkoły podstawowej. Obiekt
ten będzie połączony z placówką oświatową przejściem z korytarza głównego komunikacji szkoły do zaplecza sali gimnastycznej.
Od strony wschodniej sali gimnastycznej usytuowany będzie parking dla
9 samochodów osobowych z dojazdem i zjazdem od strony drogi gminnej.
Na realizacje tego zadania Gmina Kłaj stara się o dofinasowanie z programu Polski Ład.
Oliwia Golarz

W Targowisku powstanie
studnia głębinowa
Gmina Kłaj otrzymała dofinasowanie na budowę głębinowego ujęcia wody w Targowisku. Wysoka dotacja w kwocie aż 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach
Programu Inwestycji Strategicznych i pokryje aż 95% szacowanej
wartości przedsięwzięcia. W pierwszym etapie zadania przewidziano budowę głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody,
zbiornikami wody pitnej o pojemności 645 m3, zestawem hydroforowym
oraz siecią wodociągową – magistralną. Inwestycja realizowana będzie
w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja niezwykle korzystnie
wpłynie na stabilność zaopatrzenia w wodę i bezpieczeństwo sanitarne
10472 mieszkańców Gminy Kłaj.
Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku, a do maja będzie
ogłoszony przetarg, w którym wyłoniony będzie wykonawca prac.
Przewidywana wartość inwestycji to: 9.500.000,00 złotych.
Oliwia Golarz
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Na emeryturze można
bawić się świetnie
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj 60+ i nie tylko,
te kilka słów pragnę skierować właśnie do Państwa. Swoim listem chciałbym
zachęcić wszystkich Mieszkańców Gminy Kłaj 60+ do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowo – kulturalnych. Tu mam w szczególności na myśli Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora z Targowisko, Gminy

Jaka jestem i co daje mi szczęście?
Podczas XLI sesji obecnej Rady Gminy Kłaj uroczyste ślubowanie
złożyła Pani Joanna Płazińska, która na radną została wybrana 23
stycznia w wyborach uzupełniających. Co lubi? Co sprawia jej szczęście?
Czym jest dla niej zabawa i co robi gdy się nudzi? O tym wszystkim
opowiedziała w krótkim wywiadzie o sobie.
Jestem mieszkanką Szarowa. Szczęśliwą żoną, matką i babcią. Pracuję
zawodowo. Udzielam się społecznie.

organizacje i grupy to osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym

Pamiętam moje szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo, do którego chętnie
powracam myślami.

gminy. Nie tylko biorą udział w wielu ciekawych wykładach, wycieczkach

Marzenie – Całe życie o czymś marzymy...

poznawczych, ale i często są też ich inicjatorami oraz organizatorami.

Uśmiech - Jestem z natury osobą pogodną i uśmiech nie schodzi z mojej
twarzy.

Chór „Gaudium” oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Ludzie, którzy tworzą te

Taka postawa jest dla mnie dowodem, że seniorzy potrafią czerpać z życia pełnymi garściami, dobrze bawiąc się nawet na emeryturze. Aktywność
w życiu społecznym i chęć do działania oraz to, że przez wiek nie czują się
wykluczeni, to postawa godna naśladowania.
Jako Wójt Gminy Kłaj, chciałbym zaszczepić w Państwu wiarę w to, że będąc
już w wieku emerytalnym, człowiek nie jest przekreślony, a wręcz przeciwnie. Wszystko to, co było do zrobienia, już udało się zrealizować, a teraz przyszedł czas na spełnianie marzeń. To idealny czas, żeby robić to, na co ma się

Najwięcej szczęścia dają mi moi bliscy.
Lubię, gdy trudne sytuacje udaje mi się rozwiązać.
Zabawa – W życiu musi być też czas na zabawę. Zresztą chyba wszyscy
to lubimy.
Gdy się nudzę – nie mam czasu na nudę.
Cuda – Podobno się zdarzają. Wszystko jeszcze przede mną...

ochotę, a to zaś zależy wyłącznie od nas samych. Wiek nie stanowi bariery

Na bezludną wyspę - nie nadaję się. Lubię otaczać się życzliwymi ludźmi.

w realizowaniu własnych pasji i hobby. Seniorzy to olbrzymi, niewykorzy-

Gdybym wygrała na loterii – powiększyłabym swoja kolekcję butów...
A tak na poważnie – pomogłabym potrzebującym.

stany potencjał ludzi mądrych i bogatych w doświadczenia.
Dlatego zachęcam do czynnego udziału w wydarzeniach. Wierzę, że czas
epidemii dobiega końca i takowych będzie coraz więcej. Podeszły wiek nie

Gdybym mogła cofnąć czas... Skupiam się na tym co jest teraz i co mogę
zrobić w przyszłości.

jest niczym złym, a stereotyp emeryta bezczynnie siedzącego w domu, już

W ciszy... rozmyślam, sięgam po ciekawą lekturę, odpoczywam.

dawno się zatarł. Życzę odwagi życia, z którego można czerpać mnóstwo sa-

Szarów... moja mała Ojczyzna, w której spędziłam większość mojego życia.

tysfakcji i radości niezależnie od wieku, płci czy statutu majątkowego.

Rada... Rodziców, Sołecka, obecnie Rada Gminy – od ponad dwudziestu lat
nieprzerwanie działam w Radach.

Z poważaniem,
Zbigniew Strączek

Podziwiam... Determinację, odwagę ludności Ukraińskiej...

Wójt Gminy Kłaj

Dziękuję... Za zaufanie i poparcie, które otrzymałam od mieszkańców...
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Informacja dla Mieszkańców Gruszek
Uprzejmie informuję, że przekazuję do Archiwum Historycznego Urzędu Gminy w Kłaju swój dyplom, który przypomina młodszemu pokoleniu Gruszek, kto postarał się, aby sołectwo Gruszki zaistniało.
Stafania Motecka

nistów w Hali Tauron Arena. Wystawa prac w 3D zrobiła na nas ogromne
wrażenie i utkwi nam na długo w pamięci. Przygotowujemy się na II edycję
konkursu „Kultura w czasach izolacji-żywe obrazy z nutą cywilizacji”,
a podpatrzone obrazy przyniosły nam kilka ciekawych pomysłów, jak je
wykorzystać w swojej interpretacji wielkich dzieł malarskich.
Korzystamy też z wyjść do kawiarni w ramach treningu społecznego, choć
w naszej pracowni kulinarnej ostatnimi czasy piekliśmy chrust, ciasto czekoladowe i inne łakocie. Nie zapominamy też o ruchu – spacery, zajęcia rehabilitacyjne, a także hipoterapia, którą uwielbiamy.
Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie nas swoim 1% w ramach rozliczeń
podatkowych. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i serce. Poniżej
zamieszczamy ulotkę z wszelkimi danymi do wpłat.
Kamila Bączkowska

Nowa wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
24 lutego podczas XLII Sesji Rady Gminy radni podjęli decyzję,
kto do końca tej kadencji będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Decyzją większości od teraz przy stole prezydialnym
wraz z Przewodniczącym Sylwester Skoczkiem i Wiceprzewodniczącym
Andrzejem Kuczko zasiadać będzie Renata Gądek – radna Targowiska.
Za kandydaturą radnej opowiedziało się 13 radnych, jeden radny
wstrzymał się od oddania głosu. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.
Powołanie drugiego wiceprzewodniczącego ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy
radnymi i usprawnienie pracy rady związanej
z przygotowaniem sesji oraz jej prowadzeniem.
Jest to bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja,
która służy również polepszeniu kontaktów pomiędzy reprezentantami mieszkańców a samymi mieszkańcami.
Oliwia Golarz

W oczekiwaniu na wiosnę
Nasz Środowiskowy Dom nie zwalnia tempa i mobilizuje swoich uczestników do działań i ciągłej aktywności. W związku z tym, iż w dalszym
ciągu obowiązują obostrzenia i my stosujemy się do ich wytycznych,
przypominając naszym domownikom o konieczności dbania o siebie
i innych.
Stawiamy sobie wewnętrze wyzwania adekwatne do obchodzonych w danym miesiącu okoliczności. Nasi uczestnicy wykonują prace rękodzielnicze
z wykorzystaniem różnych form i technik plastycznych. W ciągu ostatnich
miesięcy odbyła się zabawa w stylu Rock and Roll, na cześć Elvisa Presleya oraz ostatkowa- impreza w stylu reagge w związku z obchodzonym
6 lutego dniem Boba Marleya. Bawiliśmy się tanecznie z wykorzystaniem
chusty klanzy i konkurencji sportowych.
W lutym byliśmy na wystawie malarstwa impresjonistów i postimpresjo-
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Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka" z Brzezia, zwraca się z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1%. Z góry
dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
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Kolejne złote pary

Jubilatom życzenia długich i pogodnych lat życia w najlepszym zdro-

„Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa,

życie oraz doczekania kolejnych jubileuszy. Uroczystego aktu dekoracji do-

uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Tobą…
i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczę-

wiu i zadowoleniu oraz życzył wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne
konał Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek. Włodarz Gminy pod adresem
dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania za godne i długie pożycie

śliwe i trwałe”.

małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz meda-

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, to nagroda za wytrwałość

upominki. Była również i chwila wspomnień. Nie kryjąc wzruszenia, pary

w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze. Złote Gody to rocz-

małżeńskie dzieliły się swoimi wspomnieniami ze wspólnie przeżytych

nica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

50 lat.

To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się

li Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe

9 grudnia 2021 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju, podczas

Goście miło spędzili czas przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

której, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

Małgorzata Balik

przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Kłaj.
Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie
życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie,
tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie
nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat
nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Zaproszony na tę uroczystość ksiądz Kanonik Kazimierz Budek złożył
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50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
1. Maria i Ryszard Błaszczykowie
2. Anna i Stanisław Czesakowie
3. Zofia i Antoni Czyrnkowie
4. Maria i Jerzy Dybowie
5. Teresa i Andrzej Frączkowie
6. Jadwiga i Czesław Górscy
7. Barbara Kawczyńska-Reguła i Ryszard Reguła
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8. Maria i Zdzisław Kilarscy
9. Krystyna i Feliks Kmiecikowie
10. Zofia i Józef Królowie
11. Marta i Leszek Lachowie
12. Danuta i Janusz Manowitowie
13. Zofia i Wojciech Matogowie

Koło Gospodyń Wiejskich
pomaga uchodźcom w Krakowie
Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki razem z Radą Sołecką Gruszek przyłączyło się do zbiórki dla uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy.

14. Aleksandra i Albin Nowakowie

Na Dworcu PKP w Krakowie sytuacja jest bardzo trudna. Postanowiłyśmy

15. Maria i Kazimierz Obrałowie

przygotować kanapki oraz zebraliśmy suchy prowiant. Wszystko to za-

16. Genowefa i Marek Rasińscy

wieźliśmy na krakowski dworzec. Na miejscu okazało się że z powodu bra-

17. Bogumiła i Kazimierz Stawowi

ku lodówek do przechowywania nie możemy zostawić naszych kanapek.

18. Maria i Bronisław Włodkowie

Zostawiliśmy suchy prowiant harcerzom na starym dworcu. Na nowym

19. Zofia i Stanisław Włodkowie

przekazaliśmy do punktu Caritas wodę, soki i zestawy słodkości. Taki sam

20. Krystyna i Stanisław Bułat

zestaw zostawiliśmy w Wolontariacie Św. Eliasza, wolontariusze przekażą

21. Stanisława i Antoni Porębscy

to na granicę. Kanapki przekazaliśmy do Klasztoru Sióstr Benedyktynek

22. Krystyna i Stanisław Kaczyńscy

w Staniątkach.

Przyjmijcie Drodzy Jubilaci najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy najgłębsze-

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Dziadurowi za przekazane nam

go uznania i uszanowania od władz i całego społeczeństwa naszej gminy.

chleby i drożdżówki. Dziękuję wszystkim darczyńcom i osobom zaangażo-

Życzymy, by kolejne lata upływały Państwu w szczęściu, zdrowiu i miłości,

wanym w przygotowania.

wszystkiego najlepszego oraz następnych pięknych jubileuszy!
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj

Dziękuję Panom: Grzegorzowi Wolakowi i Marcinowi Kowalczykowi
za transport i przeniesienie wszystkich rzeczy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszkach
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Bal karnawałowy
w Przedszkolu w Brzeziu

Bal karnawałowy przedszkole
w Targowisku

18 lutego to niezwykły piątkowy dzień dla naszych przedszkolaków,
dzień, który był wyczekiwany od dłuższego czasu. Już od samego rana dzieci przychodziły do przedszkola przebrane w różne postacie
znanych bajek. Spotkaliśmy na balu Spider-Mana, księżniczki, wróżki,
rycerzy i wiele innych pięknych postaci bajkowych.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Dzieci bawiły się przy skocznej muzyce, wszystkie utwory muzyczne
i piosenki były dostosowane do upodobań naszych przedszkolaków.
Cała zabawa przyniosła dzieciom miłą atmosferę wiele radości i przeżyć.
Na tą wyjątkową okazje wychowawczynie przygotowały różne zabawy
i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Wszyscy bawili się wesoło,
uśmiech towarzyszył dzieciom przez cały czas trwania balu karnawałowego, szaleństwa nie było końca. Po skończonym balu dzieci z żalem
opuszczały naszą pięknie kolorowo wystrojoną salę, która od samego początku wprowadzała nas w cudowny nastrój do zabawy.
Teresa Wojnar

8

Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sal wprowadzał w radosny
nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, to było głównym
celem tego balu. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych konkursach.
Wychowawcy grup
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Bal karnawałowy
w Przedszkolu Samorządowym
w Dąbrowie

Światowy Dzień Kota
„Bo kot – jak wiemy z historii,
już w Egipcie chodził w glorii,

Dużo radości w tym dniu udzielało się wszystkim. Kolorowe stroje, wesoła muzyka, bańki spadające na włosy i sztuczny śnieg - prawie po szyję.
Konkurs na najpiękniejszy taniec, na najdłuższy skok, i na najgłośniejszy
pisk. Myślimy, że ta zabawa bardzo długo zostanie w pamięci wszystkich, którzy w niej uczestniczyli.

więc nie dziwne to nikomu,

Renata Kalisz

Szkoły Podstawowej w Grodkowicach przyłączyli się do tego święta.

że jest najważniejszy w domu”
Franciszek Jak Klimek
17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. W tym roku uczniowie
Dzieci z grup integracyjnych uczestniczyły w zajęciach podczas których
zapoznali się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi kotów, wykonali pracę plastyczną oraz mogli spróbować własnych sił w interaktywnej
grze memory, która przyniosła im wiele radości. Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz zabrały do domu własnoręcznie wykonanego kota wykonanego z talerzyków papierowych.
Dodatkowo w tym dniu, uczniowie uczęszczający do szkoły czyli klasy
I-III przygotowali stroje, które były urozmaicone najważniejszymi kocimi atrybutami takimi jak kocie wąsy i uszy przez co na szkolnych korytarzach można było spotkać wiele domowych pupili.
Ten szczególny dzień miał przede wszystkim podkreślić znaczenie zwierząt
w życiu każdego człowieka, podzielić się doświadczeniami i opowieściami uczniów na temat kotów oraz wzbudzić empatię do żywych stworzeń.

Babciu, Dziadku Kochamy Was

Karolina Kiełpińska

"Jest taki jeden, no może dwa dni w roku... To Święto Babci i Święto Dziadka... Łza wówczas się kręci w oku... o tym ważnym Święcie dobrze pamiętamy i dla naszych Dziadków niespodzianki mamy".
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki z Szarowa pięknie recytowały
wiersze i śpiewały piosenki, każdy przedszkolak przygotował także upominek. Występy dla Babć i Dziadków można obejrzeć na stronie internetowej
przedszkola.
Babciu, Dziadku życzymy Wam szczęścia, zdrowia i pomyślności, 100 lat
życia i radości, niechaj duma z wnuków w Waszych sercach gości!
Wychowawcy grup
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Dzień Pizzy - Przedszkole
w Targowisku

Zabawa karnawałowa Hawaii Party
w Przedszkolu w Szarowie

Dzieci z naszego przedszkola nie mogły pominąć takiego święta,
ponieważ większość z nich uwielbia ten włoski przysmak. Przedszkolaki zapoznały się z historią pizzy, jej rodzajami i różnymi ciekawostkami.
Pizza towarzyszyła im w zabawach ruchowych, muzycznych oraz różnych
działaniach edukacyjnych. Wielką frajdę sprawiło dzieciom wykonanie
swojej papierowej pizzy z ulubionymi dodatkami. Zajęcia zakończyły
się wspólną degustacją pizzy, która smakowała wyśmienicie. Cały dzień
upłynął w miłej i radosnej atmosferze.

18 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy, przedszkolaki swoimi świetnymi strojami idealnie wzbogaciły hawajski klimat.
Tego dnia wybraliśmy się w podróż na Hawaje, dzięki której dzieci dowiedziały się, że stolicą Hawajów jest Honolulu, przedszkolaki nauczyły
się witać po hawajsku i poznały kilka ciekawostek o rajskich wyspach.
Braliśmy udział w konkursach i zabawach muzycznych. Dużą atrakcją
była nauka tańca Hula i poznanie stroju hawajskiego. Na zakończenie
dnia na przedszkolaków czekał słodko-owocowy poczęstunek.

Wychowawcy grup
Wychowawcy grup

Przedszkolaki z Dąbrowy
w Centrum Dźwięku i Słowa
15 marca dzieci z naszego przedszkola odbyły wycieczkę do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa do Niepołomic na muzyczną opowieść
„Alladyn... Baśń Tysiąca I Jednej Nocy".
Dzieci poznały historię pięknej księżniczki Dżamilli i Alladyna. Czy bohaterowie dali sobie radę? Czy miłość zwyciężyła? Czy moc przyjaźni pokonała zło?
Tego właśnie wszystkiego dowiedziały się nasze przedszkolaki uczestnicząc
w spektaklu, który oglądali w wielkim skupieniu i zaciekawieniu.
Małgorzata Makowiecka
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„Nic dwa razy się nie zdarza…”
Kolejna edycja Gminnego Konkursu
Recytatorskiego za nami
Młodzi miłośnicy literatury i teatru, jak co roku, mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i zdolności aktorskie w ramach

III miejsce - Wiktoria Majewska (Szkoła Podstawowa w Targowisku)
Wyróżnienia otrzymały także Róża Marzec ze Szkoły Podstawowej
w Brzeziu, która zaprezentowała się w kategorii „Wywiedzione ze
słowa” oraz Emilia Wilk reprezentująca Szkołę Podstawową w Kłaju,
która zachwyciła występem w kategorii „Turniej Poezji Śpiewanej”.

Gminnego Konkursu Recytatorskiego. W tym roku udało się

Laureatom wręczono nagrody książkowe. Każdy z uczestników

zorganizować turniej stacjonarnie w sali widowiskowej Urzę-

otrzymał pamiątkowy dyplom. Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc

du Gminy w Kłaju.

oraz uczestniczki wyróżnione w kategoriach„Wywiedzione ze słowa”

Konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Targowisku odbył się 15 lutego 2022 r. Na scenie zaprezentowało się 25

i „Turniej Poezji Śpiewanej” zostali zaproszeni na Powiatowy Konkurs
Recytatorski do Wieliczki,

młodych artystów ze szkół naszej gminy. Uczestnicy, prezentując

Taki konkurs jak tegoroczny już się „nie zdarzy”, z tymi artystami,

jeden utwór poetycki i fragment prozy, walczyli o zaszczyt repre-

takimi samymi utworami, emocjami i nagrodami. Gratulujemy

zentowania naszej gminy w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

wszystkim uczestnikom zmagań. Zwycięzcom życzymy powodze-

w Wieliczce, który w tym roku odbędzie się w dniach 14 – 17 marca.

nia w kolejnym etapie. Wszystkich zdolnych artystów zapraszamy

Jury, w skład którego wchodziły nauczycielki z poszczególnych

za rok.

szkół i pod przewodnictwem pani Kamili Polak – kierownik Biblioteki Publicznej w Kłaju oceniało prezentacje w trzech kategoriach:
klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Poziom był wyrównany, repertuar zróżnico-

Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj.
Iwona Sobas

wany. Począwszy od lekkich, zabawnych tekstów dla najmłodszych,
wśród których nie zabrakło klasyki literatury dziecięcej po humorystyczne teksty młodzieżowe oraz poważne i ambitne utwory
z kanonu literatury polskiej i światowej. Po długich obradach jury
ogłosiło werdykt. Na podium stanęli:
w kategorii klas I-III:
I miejsce - Lena Skupień: uczennica klasy 2 ze Szkoły Podstawowej
w Kłaju
II miejsce - Nikola Kukiełka: uczennica klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Brzeziu
III miejsce - Zuzanna Kuzmova: uczennica klasy 3 ze Szkoły Podstawowej w Targowisku
wyróżnienie: Daria Polanowska: uczennica klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Kłaju
w kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Emilia Tomasik (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
II miejsce - Jakub Ślęczek (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
III miejsce - Anna Musiał (Szkoła Podstawowa w Grodkowicach
w kategorii klas VII-VIII:
I miejsce - Anna Tylka (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
II miejsce - Izabela Rusin (Szkoła Podstawowa w Kłaju)
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Konkurs recytatorski
1 lutego w Szkole w Brzeziu odbyły się eliminacje, do konkursu recytatorskiego. Wystąpili uczniowie z klas I-III oraz uczennica z klasy czwartej.
Po burzliwych naradach do konkursu gminnego dostali się Nikola Kukiełka, Amelia Jastrzębska oraz Bartosz Kukiełka. Natomiast z czwartej
klasy w konkursie gminnym uczestniczyła Róża Marzec.

„Ci, których pokochaliśmy zostają
z nami na zawsze”
(cyt. z bajki "Mój brat niedźwiedź")
3 marca 2022 r. o godzinie 9.30 w Przedszkolu w Grodkowicach odbył
się (przeniesiony z listopada ub. r. ze względów pandemicznych) przed-

Konkurs ten odbył się 15 lutego. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury zliczyło przyznane punkty i wyłoniło tych najlepszych. Mamy
zaszczyt ogłosić, że tymi najlepszymi okazały się między innymi Nikola Kukiełka, która zajęła drugie miejsce w kategorii klas I – III oraz Róża Marzec
w kategorii „Wywiedzione ze słowa”. Serdecznie gratulujemy dziewczynom
i trzymamy kciuki za występ na Konkursie Powiatowym.

szkolny konkurs recytatorski „Małe i duże Misie”.

Karolina Kukiełka

Jury przyznało punkty w kategoriach: ogólne wrażenie artystyczne,

Celem konkursu było uwrażliwienie na poezję, rozwijanie zdolności komunikacyjnych u dzieci, a także podnoszenie własnej samooceny i wiary we
własne możliwości. Na cześć najlepszego przyjaciela każdego przedszkolaka- Pluszowego Misia wybrzmiały recytacje piętnastu małych artystów.
interpretacja tekstu, głośność wypowiedzi, dykcja. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplom, książeczkę oraz słodycze, natomiast laureaci otrzymali dodatkowo grę edukacyjną.
Zwycięzcy w kategorii wiekowej 4-5 lat:
I miejsce: Agata Stachura
II miejsce ex aequo : Marcelina Krzak, Karolina Musiał
Zwycięzcy w kategorii wiekowej 6 lat:
I miejsce: Stefan Ziaja
II miejsce: Halina Zielny
II miejsce: Jagoda Stachura
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy
włączyli się w przygotowania do konkursu. Dziękujemy Radzie Rodziców,
która ufundowała nagrody rzeczowe.
Organizatorzy:
Bożena Kmiecik,
Katarzyna Korbut
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„Mały Miś w Świecie Wielkiej
Literatury” projekt czytelniczy
w Przedszkolu w Dąbrowie
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie uczestniczy w realizacji projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Projekt ten realizuje kierunki polityki MEiN.
W ramach wykonania jednego z modułów, „Misiowe recepty na pozytywne
myślenie”, dzieci dowiedziały się, kto to jest optymista i pesymista, oglądały
film „Jak trenować pozytywne myślenie?”, wybrały się na wycieczkę do Krainy Optymizmu, z której przywiozły do przedszkola i do domów ogromne
garści optymizmu. Zamieniały też smutne minki na wesołe i opowiadały
co jest sposobem każdego dziecka na smuteczek. Zabrały również do domów słowa Misia - dla każdego dziecka: dobrze, że jesteś, uwierz w siebie,
jesteś ważny, będzie dobrze, jesteś kochany.

Walentynki w Przedszkolu w Szarowie
„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę”
14 lutego był prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni.
Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami,
poznały historię święta, dowiedziały się także, po co jest nam potrzebne
serce. Tego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę, pysznego lizaka i trochę słodkości.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które pomogły zapełnić nakrętkami serduszko koło przedszkola.
Wychowawcy grup

Renata Kalisz
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IV Krótkoterminowa wymiana grup uczniów oraz II Krótki program szkoleniowy
dla pracowników: Nasaud - Rumunia
W niedzielny poranek 30 stycznia ośmioosobowa grupa, realizując unijny Program Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Szarowie, którego tematem
jest Radość odkrywania dziedzictwa kulturowego z nowoczesnymi metodami pracy w szkole, wyruszyła wygodnym busem w długą podróż, tym razem
do Rumunii. Punktem docelowym była Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu w Nasau. Podróż trwała 12 godzin. Przekraczaliśmy 3 granice: ze Słowacją,
Węgrami i Rumunią. Dwie wcześniejsze przejechaliśmy nawet ich nie zauważając. Na granicy rumuńskiej dokładnie sprawdzono nasze dokumenty:
dowody lub paszporty oraz dowody covidowe. Rumunia przywitała nas ostrą zimą i bajecznym krajobrazem. Hotel Coroana De Aur w Bistricy,
w którym zatrzymaliśmy się, bardzo nam się spodobał.
Śniadanie w poniedziałek było czasem powitania wszystkich grup projektowych, gdyż zamieszkali w tym samym hotelu. Znaliśmy ich z tablicy linoit, którą
założyła Marta Bąk i Karol Kopeć – uczestnicy wyjazdu. Busem przejechaliśmy do Năsăud, gdzie jest szkoła będąca organizatorem aktualnej mobilności.
Przed 1928 rokiem w tym ogromnym budynku obok gimnazjum funkcjonował też internat. Później zawsze była szkoła, a jej nazwa się zmieniała. Obecnie
jest to Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu w Năsăud. Uczy się w niej ponad 800 uczniów w wieku od 6 do 16 roku życia. Uczniowie szkoły powitali nas
radosnymi okrzykami machając chorągiewkami. Oficjalnie zaś powitała nas tutejsza pani dyrektor, a uczniowie przedstawili część artystyczną składającą
się z tańców, granych przez uczniów utworów muzycznych (był również utwór skomponowany przez Fryderyka Chopina) i scenki teatralnej. Podczas
zwiedzania tutejszej szkoły doceniliśmy świetne warunki do nauki w naszej szkole. W popołudniowych godzinach zapoznaliśmy się z bogatą historią
Rumunii zwiedzając Muzeum Straży Granicznej w Năsăud. W zbiorach muzeum znajdują się lokalne zabytki historyczne i etnograficzne: sztuka ludowa,
kostiumy, przedmioty tradycyjne oraz należące do 2 Rumuńskiego Pułku Granicznego, broń palna, numizmatyka, noże i inne narzędzia ze wszystkich epok
historycznych. Na dziedzińcu podczas „wojny” na śnieżki nawiązały się pierwsze międzynarodowe kontakty uczniów. Po powrocie do szkoły wszyscy zaangażowali się w przygotowanie stołów z potrawami charakterystycznymi dla poszczególnych państw. Tematem tej mobilności są: „Smaki Europy - kuchnie
krajów europejskich”. Nasz stół prezentował się znakomicie dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców. Była więc kiełbasa wiejska, kabanosy,
oscypki, kapuśniaczki, pierniczki, piernik, babka zebra, dwusmakowy pischinger, makowiec zawijany, orzechowiec, ciasteczka wielosmakowe, paluszki,
talarki krakowskie, krakowska mieszanka. Wspaniałe potrawy tradycyjne przygotowali rodzice uczniów tutejszej szkoły. Różnorodność dań sprawiła, że
nie wiedzieliśmy, co próbować, bo wszystko „zachęcało” do skosztowania. Przed degustacją uczniowie z poszczególnych państw przekazywali informacje
dotyczące składników i wykonania potraw, porównywano zdobyte informacje i wyciągano wnioski.
We wtorek pojechaliśmy do Josenii Bârgăului – małej wioski z urokliwymi drewnianymi domami budowanymi w charakterystyczny dla Rumunii sposób,
czyli przy drodze jest krótsza krawędź działki. Dom zwrócony jest wąską ścianą z dwoma lub trzema oknami od strony drogi, a dłuższa ściana zawiera wejście, które znajduje się na przeciwko ściany frontowej sąsiada. Zabudowania gospodarcze są umieszczone za domem i są niewidoczne od strony
drogi. Nie ma z przodu przydomowych ogródków. Problem z wyjazdem miała grupa grecka, której bus nieprzygotowany do warunków zimowych ciągle
się „zakopywał”. W Josenii Bârgăului w przepięknej zimowej scenerii podziwialiśmy bajkowy park. W wypożyczonym domu letnim zaczęły się kulinarne
potyczki uczniów i nauczycieli. Każdy otrzymał foliowy fartuch, gumowe rękawiczki i na głowę czepek. Uczniowie przygotowywali produkty do:
- tradycyjnej rumuńskiej zupy radauti – rosół drobiowy z dużą ilością warzyw z dodatkiem kwaśnej śmietany;
- sarmale – czyli małe gołąbki zawijane w liście kiszonej w całości kapusty nadziewane farszem z mielonego mięsa wieprzowe, drobiowego lub baraniego i ryżu lub kaszy z dodatkiem cebuli, grzybów i przypraw;
- polęty z serem – danie wykonane z ugotowanej kaszy kukurydzianej wymieszanej z serem, wylanej na płaską powierzchnię i ostudzone;
- sałatki z bakłażana podawanej jako przystawka – rozdrobniony miąższ opalonych i upieczonych bakłażanów wymieszany z cebulką, olejem i przyprawami.
Nauczyciele zaś wykonywali:
- gulasz z mięsa wołowego z dodatkiem dużej ilości cebuli, marchewki, fasolki czerwonej i zacierki duszony na otwartym palenisku pieca opalanego drewnem;
- deser papanasi – czyli smażone pączki uformowane w większą oponkę i małego pączusia na jej wierzchu, przełożone śmietaną i podawane z owocową
konfiturą. Do przygotowania ciasta używa się świeżego twarożku.
Warsztaty kulinarne były następnym etapem realizacji tematyki dotyczącej „Smaków Europy” oraz wprowadzeniem do tematyki dotyczącej inteligencji wielorakich, uczeniu się przez działanie, a także uczeniu się poprzez współpracę. Oczekując na gotową potrawę uczniowie integrowali się podczas
tańców proponowanych przez kolejne grupy projektowe. O muzykę zadbała młodzież z Rumunii. Wieczorem Pani Ola poprowadziła zabawy integracyjne.
W środę, podczas gdy uczniowie świadomie poznawali „Inteligencje wielorakie”, które są kolejnym tematem realizowanym podczas tej mobilności i wykorzystując je tworzyli prezentacje, nauczyciele podziwiali tradycyjne stroje, sztukę i rękodzieło w Costume Populare Virginia Linul. Jest to prywatne muzeum oraz sklep, w którym można zakupić piękne ręcznie wykonane dzieła sztuki. Właścicielka Pani Virginia spotkała się z nami, pokazała nam unikatowe
wyroby i obdarowała ręcznie udekorowaną koralikami bombko-pisanką. Po obiedzie uczniowie przedstawili wypracowane prezentacje. Nasi uczniowie
przygotowali taniec dotyczący owoców jako przykład inteligencji ruchowo-muzycznej oraz interpersonalnej a następnie brali udział w grach sportowych.
W tym czasie nauczyciele uczestniczyli w warsztatach o tematyce: „Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce”. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez Panią Adelę wzbogaciły repertuar metod nauczycieli pomagających uczniom rozpoznać ich własne preferencje dotyczące uczenia się.
Uczestnicy dowiedzieli się, jak pomagać uczniom zaplanować swoją naukę i jak ją oceniać z punktu widzenia swojego przygotowania z wymaganych zagadnień. Podczas szkolenia był czas na wymianę doświadczeń nauczycieli. Prowadząca prześle do szkól wypracowywane materiały edukacyjne. Podczas
szkolenia pracowano zespołowo z wykorzystaniem języka angielskiego. Po pracy umysłowej atrakcją był występ folklorystycznego zespołu Somesana.
W Casa De Cultura Liviu Rebreanu uczniowie z goszczącej nas szkoły w pięknych tradycyjnych strojach wykonali wiązankę tańców ludowych, a następnie
zaprosili uczniów do nauki tańca. Odwiedziliśmy też Ortodoksyjną Katedrę Świętego Nicolasa. Kapłanem w tej świątyni jest mąż Pani dyrektor goszczącej
nas szkoły, a tłumaczem był ich syn – również uczeń tej szkoły. Podziwialiśmy malowidła ścienne przedstawiające sceny z życia Jezusa Chrystusa, słuchaliśmy informacji dotyczących historii, budowy wnętrza cerkwi oraz świętych ksiąg w wyznaniu prawosławnym. W tym dniu, również, kolację składającą
się z tradycyjnych rumuńskich potraw i ciast przygotowali rodzice uczniów. Po obfitym posiłku uczniowie „spalali” kalorie podczas zabaw integracyjnych.
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We czwartek poznawaliśmy miasto Bistrica. Wędrując urokliwymi uliczkami podziwialiśmy cerkiew „Coroana”, przejście z kolumnami zwane „Słodycze
sznurkowe”, kościół ewangelicki będący obecnie w remoncie – na najwyższej średniowiecznej wieży umieszczony jest odstraszacz na gołębie – głosy
drapieżnych ptaków. Na dłużej zatrzymaliśmy się w Muzeum „Dom Złotnika” podziwiając malarstwo dotyczące kwiatów i wiejskich pejzaży, a także przedmioty codziennego użytku wykonane z drewna i przyozdobione regionalnymi motywami.
W godzinach popołudniowych uczniowie sprawdzali swoje umiejętności podczas warsztatów garncarskich wykonując płaskorzeźby i rzeźby z gliny.
W tym czasie nauczyciele planowali kolejne mobilności biorąc pod uwagę trudności związane z pandemią. Wieczorem smakując tradycyjne rumuńskie
przystawki i potrawy przeprowadziliśmy ewaluację mobilności, otrzymaliśmy certyfikaty, wymieniliśmy upominki, podziękowaliśmy nauczycielom za serdeczne przyjęcie, pożegnaliśmy uczniów dziękując im za wspólnie spędzony czas podczas nauki i zabawy.
W piątkowy wczesny poranek wyruszyliśmy do Kopalni Soli Turda. „Salina Turda” to przeznaczona dla turystów wyjątkowa kopalnia soli z atrakcjami takimi jak: komora echa, amfiteatr, diabelski młyn, minigolf, bilard, plac zabaw dla dzieci, balkony widokowe, łodzie, które niestety były w remoncie. Wyjeżdżając oszkloną windą można podziwiać uroki najwyższej komory tej kopalni. Nadszedł smutny czas pożegnania, po którym w mieście Kluż-Napoka zjedliśmy
obiad i postanowiliśmy już wracać do domu do stęsknionych rodziców i rodzin.
Celem mobilności było:
- Poznanie smaków, czyli tradycyjnych potraw kuchni państw biorących udział w projekcie;
- Analiza cech poszczególnych inteligencji wielorakich oraz metod rozwijania inteligencji wrodzonych, mobilizowania do samodzielnego nabywania nowych inteligencji w celu powiększania indywidualnej „mapy talentów”;
- Wdrażanie uczniów do działań praktycznych poprzez wspólnie zaplanowane działanie w zespole;
- Efektem końcowym jest elektroniczna książka kucharska umieszczona na stronie projektowej.
Analizując spotkanie projektowe można zauważyć, że poznawaliśmy również inne dziedziny dziedzictwa kulturowego Rumunii, czyli: bogatą historię,
religię, tańce regionalne, sztukę ludową i współczesną oraz piękno zimowego krajobrazu. Wspólne działania uczniów i nauczycieli wzmocniło umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Opisane wyżej działania potwierdzają
realizację celów.
Zespół projektowy: Edyta Imos, Aleksandra Gruszecka i Sabina Zaporowska
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Zabawa Karnawałowa w Przedszkolu w Grodkowicach
„W karnawale, w karnawale,
dookoła wielkie bale,
gdy orkiestra pięknie gra,
dobry humor każdy ma!”
W piątek 25 lutego odbyła się w naszym przedszkolu zabawa karnawałowa, na którą czekały z niecierpliwością wszystkie dzieci.
Tego dnia mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszym przedszkolu utalentowaną, pełną energii, pasji i profesjonalizmu, znawczynię dziecięcych
potrzeb i upodobań muzycznych, Panią Kamilę (mamę naszej Agatki i Jagódki), która świadczy kompleksowe usługi animacyjne pod nazwą Kameleon
Events.
Pani Kamila, wcielając się w rolę wodzireja, przeprowadziła naszą zabawę w stylu mini disco opierając się o współczesną muzykę wpisującą się w dziecięce
trendy. Pomiędzy tańcami, Przedszkolaki oddawały się uciesze podczas aktywności wykorzystujących ich ulubioną chustę animacyjną, podejmowały
pierwsze próby w sztuce cyrkowej, a także brały udział w zabawach ruchowych (pełną gamę emocji wzbudziło zwłaszcza przeciąganie liny).
Dzięki swoim artystycznym propozycjom, Pani Kamila zapewniła dzieciom bardzo udaną zabawę karnawałową za którą najserdeczniej jak umiemy wszyscy dziękujemy!
Po swawolnej zabawie, na pięknie przebrane dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany przez kochających rodziców, dziękujemy!
Justyna Trzaskalska
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Dzień Liczby Pi w SP Grodkowice

Cztery pory roku
w przedszkolu w Dąbrowie

14 marca w naszej szkole włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. W tym dniu szkoła zastała przyozdobiona symbolami i ciekawostkami o liczbie Pi, a podczas
lekcji matematyki w klasach 4-8, uczniowie zapoznawali się
z jej historią, własnościami, zastosowaniem, a także empirycznie
wyznaczali jej wartość.
Końcowym punktem obchodów Dnia Liczby Pi był konkurs
na zapamiętanie największej liczby cyfr po przecinku jej rozwinięcia dziesiętnego. Absolutnym mistrzem okazał się Mateusz Durbas,
który zapamiętał aż 156 cyfr w niespełna 2 godziny i tym samym
pobił swój rekord sprzed kilku lat. I choć kilku uczniów próbowało swoich sił, sprawa okazała się niełatwa. Dlatego warto też docenić tu Martynę Kutek, która z wynikiem 56 cyfr zasługuje również
na szczególne uznanie. Ciekawe jaki rekord padnie za rok?
Joanna Łysek

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie realizuje w roku szkolnym
2021/2022 innowacje pedagogiczną: „KOLORY CZTERECH PÓR ROKU –
EKOLOGIA W PLASTYCZNYM DZIAŁANIU”. Jej celem jest stworzenie dzieciom możliwości do aktywnego poznania świata poprzez szanowanie
środowiska naturalnego i dbania o nie. Nasi mali ekolodzy w sposób
kreatywny uczestniczyli od początku roku szkolnego. Teraz możemy
podsumować pierwsze półrocze ich pracy.
Realizując półroczny plan dzieci wraz z rodzicami aktywnie uczestniczyli w poszczególnych etapach. Pierwszym etapem było stworzenie
ekologicznych ulotek informacyjnych dla dzieci i rodziców. Przedszkolaki wybrały się na spacer do okolicznego lasu, aby zebrać „dary jesieni”,
jakimi obdarowała nas przyroda. To właśnie z liści, szyszek i innych skarbów dzieci stworzyły prace do przedszkolnego kącika przyrodniczego.
Nasze przedszkolaki wraz z rodzicami stworzyły także karmniki dla ptaków.
Wszystkie prace wzięły udział w przedszkolnym konkursie. Zwycięskie
karmniki zostały wybrane przez komisję składającą się ze wszystkich
pedagogów i pracowników przedszkola. Dwa pierwsze miejsca zdobyli:
Marcelek z grupy „Biedronki” oraz Oliwka z grupy „Pszczółki”. Drugi konkurs
nosił nazwę „Zabawka w kolorach Pani Zimy”. Tu również prace dzieci,
które wykonały wspólnie z rodzicami wzięły udział w przedszkolnym konkursie na Eko-zabawkę recyklingową. Wszystkie prace okazały się piękne
i wyjątkowe.
Działamy dalej, nie zatrzymujemy się i kontynuujemy naszą przygodę
z ekologią!
Kinga Wilk,
Anna Pagacz
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Solidarni z Ukrainą
Strach, niepewność, utrata poczucia bezpieczeństwa – te uczucia pojawiły się u każdego z nas 24 lutego 2022 roku, kiedy dowiedzieliśmy się o wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Te same uczucia dotyczyły zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Odpowiedzią na nową sytuację był szereg działań nauczycieli Szkoły w Targowisku. Odbyły się lekcje poświęcone wojnie, emocjom.
Dzieci przygotowały plakaty, na których mogły wyrazić swoje uczucia. Nauczyciele dostosowali plan, aby przybliżyć sytuację Ukrainy. Nie
unikaliśmy rozmów na trudne tematy, a treści były dobierane w zależności od dojrzałości dzieci.
8 marca 2022 uczniowie wzięli udział w Mszy świętej odprawionej przez ks. Krzysztofa Barana. Wspólnie z nauczycielami modlili się o pokój.
Ksiądz Wikary prosił – w kontekście Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy – o dar modlitwy, jałmużny i postu rozumianego jako świadome odmówienie sobie czegoś w wybranej intencji. Przypomniał, że wiara daje człowiekowi siłę.
Samorząd szkolny zorganizował w pierwszych dniach marca zbiórkę darów na rzecz Ukrainy. Najpotrzebniejsze rzeczy: środki czystości,
żywność o przedłużonym okresie przydatności do spożycia, kołdry, śpiwory zostały odebrane przez wolontariuszy z Krakowa i zawiezione
do Lwowa. Pomoc z Targowiska dotarła 14 marca 2022 roku.
Uczniowie wszystkich klas są przygotowani do przyjęcia nowych kolegów z Ukrainy. W działania włączają się rodzice, wspierając
nowo przybyłych.
Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom Targowiska za okazane serce: każdy Państwa dar to znak miłości, solidarności, jedności. Być może
trzeba nam jej na dłużej i dlatego życzę wszystkim, aby jej nie zabrakło.
Patrycja Winzer
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Dzień Dinozaura
w Przedszkolu w Targowisku

Walentynki w Przedszkolu
w Targowisku

Większość przedszkolaków kocha wszystko co z tymi prehistoryczny-

Z okazji walentynek dzieci poznały tradycje związane z Dniem
Zakochanych oraz uczestniczyły w wielu zabawach tematycznych.
Tego dnia w przedszkolu królował kolor czerwony. Dla przedszkolaków przygotowano wiele zajęć między innymi różne zabawy sprawnościowe, ruchowe, kodowanie. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich
aktywnościach. Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.

mi gadami związane, dlatego też nie mogło zabraknąć dinozaurowych
zabaw i w naszym przedszkolu. Przedszkolaki miały okazję przenieść się
w prehistoryczny i tajemniczy świat dinozaurów.
Pomimo, iż były to bardzo „straszliwe gady" to zabawa z nimi była wyśmienita. Dzieci tego dnia poznały wybrane gatunki tych zwierząt, dowiedziały

Wychowawcy grup

się skąd brały się małe dinozaury, czym się żywiły oraz z jakiego powodu wyginęły. W grupach starszych dzieci dzieliły się swoją wiedzą na temat
dinozaurów (a ta nie jeden raz nasze panie zaskoczyła!). Wykorzystując
dostępne w salach zabawki, klasyfikowały je na wielkość, rodzaj czy pokarm, którym się żywiły. W trakcie zabaw ruchowych dzieci chętnie inscenizowały ruchem sposób poruszania się tych stworów oraz naśladowały ich
przeraźliwe odgłosy. Próbowały także swoich sił w zadaniach związanych
z kodowaniem, eksperymentowały, a także wykonały przepiękne prace
plastyczne związane z dinozaurami. Dinozaury królowały też w trakcie
zabaw swobodnych. To był wspaniale spędzony czas.
Wychowawcy grup
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Klub Szachowy Szachownica w turnieju „Gramy dla Ukrainy” zebrał
aż: 5140 złotych
12 marca Klub Szachowy Szachownica zorganizował turniej szachowy „Gramy dla Ukrainy”, w którym zebrali aż 5140 złotych. Cała zebrana kwota przeznaczone zostaną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy.
Zakupione rzeczy przekazane zostaną do Gminy Kłaj, która organizuje zbiórkę na rzecz potrzebujących sąsiadów z Ukrainy oraz dla rodzin i dzieci z naszego zaprzyjaźnionego klubu z ukraińskiego Dniepra, którzy w większości już dotarli do naszego kraju.
W sobotnim turnieju w hali sportowej w Grodkowicach wzięło udział 133 uczestników w tym 5 osób z Ukrainy. Graliśmy na dystansie 7 rund, tempem 10
min na zawodnika. Podium turniejowe prezentowało się następująco:
Grupa do lat 10:
1. Kacper Pałka 6.5 pkt
2. Wiktor Karpiak 6 pkt
3. Filip Kołos 6 pkt
Grupa OPEN:
1. Stefanskyi Mykhailo 7 pkt
2. Krzysztof Wajda 6 pkt
3. Adam Widła 5 pkt
Linki z tabelami turniejowymi obu grup oraz wynikami dostępny jest na oficjalnym fanpage Szachownicy na Facebooku oraz na stronie internetowej:
www.szachownica.org.pl
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i za wpłaty. Dziękujemy naszym Partnerom/Sponsorom, którzy jeszcze przed turniejem bardzo nam pomogli. Pani Dyrektor Iwonie Marzec za udostępnienie hali oraz wspaniałym rodzicom naszych uczniów i trenerom za pomoc w organizacji tego wydarzenia.
Kto wie czy tego za niedługo nie powtórzymy do zobaczenia przy szachownicach.
Foto: Rafał Kurzyniec
Tekst: Klub Szachowy Szachownica
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