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INWESTYCJE
Bilans dokonań 2021 i nowe priorytety na 2022
Początek roku to doskonały moment na bilans dokonań, podsumowanie i wyznaczenie sobie nowych priorytetów. Czy
w minionym roku udało się zrealizować wszystkie plany? Czy Nowy Rok obfitować będzie w nowe, duże inwestycje? Aby
uzyskać odpowiedzi na te pytania, najlepiej zapytać u źródła. O dokonaniach roku poprzedniego i działaniach w najbliższej perspektywie odpowiedział w wywiadzie Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj.
W dzisiejszych czasach priorytetem jest ekologia. W końcu to, w jakich warunkach żyjemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie.
Jakie działania proekologiczne podjął na przestrzeni minionych 12 miesięcy samorząd?
Od początku pełnienia przeze mnie funkcji gospodarza gminy staram się, aby Gmina Kłaj nie tylko kojarzyła się, ale również była „płucami” Krakowa. Aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, realizowany jest aktualnie projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”. W ramach
tego zadania wymienionych zostało 121 tzw. kopciuchów na nowe, spełniające normy ekologiczne piece gazowe. To zadanie wciąż
jest w realizacji i w kolejce do wymiany jest wciąż 75 starych pieców oraz długa kolejka chętnych. Jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków na kolejne takie proekologiczne przedsięwzięcia, to będziemy o nie aplikować. W poprzednich etapach realizacji tego przedsięwzięcia na etapie I i II wymieniono 120 kopciuchów. Inną ze zrealizowanych w 2021 roku inwestycji mających przynieść wymierne
korzyści dla lokalnego środowiska była budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku. Ten nowoczesny
obiekt ma docelowo pomóc w walce z likwidowaniem dzikich wysypisk najczęściej powstających w lesie, nad Rabą czy przydrożnych
rowach.
Wielokrotnie podkreślał Pan potrzebę rozbudowy infrastruktury, dzięki której mieszkańcy gminy w sposób aktywny będą mogli spędzać wolny czas na powietrzu. Czy w tej dziedzinie też coś drgnęło?
Owszem. Nie do poznania zmieniły się tzw. błonia na osiedlu Łysokanie. Kompleksowa odnowa tamtejszej przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjnego z placami zabaw, wielofunkcyjnym boiskiem i siłownią zewnętrzną niewątpliwie wpisuje się w nowoczesny, zdrowy tryb życia. W dodatku obiekt cieszy się niebywałą popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych i nie tylko wśród
lokalnej społeczności, ale też wśród przybywających tu turystycznie. Obiektem do uprawiania sportu na wolnym powietrzu może się
pochwalić również Szkoła Podstawowa w Grodkowicach. Przy tamtejszej placówce oświatowej powstało wielofunkcyjne boisko – bezpieczne i nowoczesne.
Czyli 2021 rok można uznać za pasmo inwestycyjnych sukcesów?
Niestety nie do końca. Wciąż nieskończone są, choć powinny, takie inwestycje jak budowa Gminnego Centrum Kultury w Kłaju, rewitalizacja Centrum Kłaja i zagospodarowanie zbiorników wodnych na styku Targowiska i Kłaja. Opóźnienia wynikły z przyczyn niezależnych do Urzędu Gminy, a z konieczności dotrzymania wszelkich formalności i procedur. Na dostawę mebli do budynku GCK łącznie
ogłoszono trzy postępowania, które każdorazowo kończyły się unieważnieniem. Przedsiębiorcy proponowali ceny, które przewyższały
możliwości finansowe budżetu gminy lub w ostatnim etapie procedury wyłonienia wykonawcy sami odstępowali od podpisania umowy.
Również stan epidemii nie ułatwiał realizacji prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. Tak stało się w przypadku zagospodarowania zbiorników po dawnej żwirowni. Przez obowiązujące przepisy wystąpiły opóźnienia nie tylko w realizacji, ale i odbiorach inwestycji.
Ufam jednak, że w najbliższym czasie, wszystko będzie realizowane zgodnie z planem i będziemy mogli zbierać „owoce” wieloletniej pracy.
Gmina powinna rozwijać się na wielu płaszczyznach. Jednak jednym z ważniejszych środowisk jest oświata. Czy w tej kwestii można się czymś pochwalić?
Tak, to prawda – oświata jest bardzo ważna. Staram się o to, aby z każdym nowym rokiem szkolnym uczniowie uczyli się w coraz to lepszych warunkach z dostępem do nowoczesnych technologii. Każdego roku, w okresie wakacji w szkołach przeprowadzany jest szereg
prac remontowych podnoszących standard nauczania, ale nie tylko. W 2021 przede wszystkim przybyło nowej infrastruktury. Radością
napawa fakt, że w Grodkowicach w końcu powstała pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z salami dydaktycznymi, o której marzyli nie
tylko uczniowie, ale i cała społeczność tamtejszej miejscowości. W Grodkowicach brakuje miejsca integracji społecznej choćby takiego jak
Dom Kultury. Budowa tego obiektu otworzyła drzwi do organizacji takich przedsięwzięć jak jasełka, dzień babci i dziadka, spotkanie
opłatkowe itp. Dzieci natomiast mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe. Sporo dzieje się także w Dąbrowie, gdzie aktualnie powstaje
nowe przedszkole samorządowe. Obiekt pomieści aż 5 oddziałów, czyli 125 dzieciaczków. Prace rozpoczęto w ubiegłym roku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to od września przedszkolaki rozpoczną swoją przygodę z edukacją już w nowym obiekcie.
Skoro już Pan wspomniała o tegorocznych pracach, to jakie jeszcze plany inwestycyjne ma Pan na pozostałe miesiące tego roku?
To wszystko zależy od tego, czy uda się wesprzeć budżet środkami zewnętrznymi. A takie otrzymaliśmy na budowę głębinowego uję-
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cia wody w Targowisku. Wysoka dotacja w kwocie aż 8 milionów złotych pochodzi z 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, zestawem hydroforowym oraz siecią wodociągową – magistralną.
Nie będzie już tajemnicą, że staram się, aby w naszej gminie powstała tężnia solankowa na budowę, której złożony został wniosek
o dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”. Takowa miałaby powstać
prawdopodobnie w Targowisku. Inwestycja stanie się realna, jeśli przyznana zostanie nam dotacja w kwocie 250 tysięcy złotych, o jakie
wnioskujemy. Obiekt wyposażony będzie w 4000 litrowy zbiornik na solankę, oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Wokół
tężni zaprojektowana zostanie przestrzeń rekreacyjna w formie ażurowej wiaty zwieńczonej lamelami z siedziskami oraz leżakami przeznaczonymi do sesji inhalacyjnych.
Chciałbym również, aby udało się pozyskać środki w ramach Cyfrowej Gminy, ponieważ odczuwalny jest problem braku dostępności usług publicznych bez konieczności wizyty w Urzędzie. O potrzebie wdrożenia przedsięwzięć, które pozwolą rozwinąć potencjał gminy
w zakresie usług publicznych na drodze elektronicznej, sygnalizowali niejednostronnie mieszkańcy, jak i turyści. Problem ten szczególnie
widoczny jest w dobie panującej pandemii związanej z COVID-19. Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym potrzebom, jednocześnie chcąc
usprawnić obsługę stron, w Urzędzie Gminy w Kłaju konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych form komunikacji. Pierwszym krokiem
do osiągnięcia tego celu ma stać się wdrożona aplikacja mobilna działająca na urządzeniach przenośnych i służąca komunikacji dwukierunkowej. Drugim z planowanych rozwiązań jest zmodernizowanie na stronie internetowej Gminy Kłaj portalu dla mieszkańca. Zostanie
on ulepszony o funkcję, która pozwoli zainteresowanym stronom poznać pełny obraz rozliczeń, pojawiającej się na koncie zaległości lub
nadpłaty. Mieszkaniec po zalogowaniu się będzie mógł sam sprawdzić jakie zobowiązania posiada wobec gminy np. niezapłacony podatek,
opłatę za śmieci, a następnie szybkim przelewem dokonać będzie mógł płatności on-line. Chcąc usprawnić pracę systemów dziedzinowych
oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (tzw. EZD), planuję nawiązać współpracę z Pocztą Polska, w ramach elektronicznego nadawcy oraz Krajowego Systemu e-faktur. Zamierzam także podnieść bezpieczeństwo cyfrowe urzędu. Gmina zamierza zwiększyć
cyfrową odporność zagrożenia i tym samym zapewnić bezpieczeństwo informatyczne na najwyższym poziomie.
W kolejce do realizacji czeka również budowa bieżni służącej rekreacji wokół boiska piłkarskiego „Wolnych” Kłaj. Bieżna wykonana będzie
z nawierzchni asfaltowej i służyć głównie ma miłośnikom jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach czy rowerze.
Gmina złożyła także wniosek o dofinansowanie planowanej budowy hali sportowej 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.
W planie jest także złożenie wniosku o grant na przebudowę i rozbudowę obiektu dawnej restauracji w Kłaju „Nowa”, którego to gmina stała się niedawno właścicielem. Aktualnie powstaje koncepcja zagospodarowania budynku, a docelowo znajdować się tam mają
Gminna Biblioteka Publiczna, archiwum zakładowe oraz pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy.
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłaj, Brzezie, Łysokanie, Szarów i Dąbrowa. W tym
celu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to jedno z priorytetowych zadań, ponieważ w znacznym stopniu uporządkuje system gospodarki wodno – ściekowej, polepszy jakość lokalnych wód i gleb, zwiększy stan
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz umożliwi rozwój nowych osiedli oraz przedsiębiorstw. W końcu najważniejsze jest zdrowie i poczucie
bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa to obszerny temat. Tyczy się budowy chodników, naprawy dróg, montażu oświetlenia, jak
również inwestowaniu w Ochotnicze Straże Pożarne. Tak więc planów jest mnóstwo, a ich możliwość realizacji w znacznym stopniu zależy
od uruchomienia środków zewnętrznych. W oczekiwaniu na fundusze zewnętrzne na duże przedsięwzięcia, realizowane będą te bieżące
– mniejsze – ale równie ważne.
Dużo planów i projektów to dużo pracy. Po tylu latach na tzw. pełnych obrotach nie czuje się Pan zmęczony?
Nie. Nowe projekty są jak motor napędowy do działania. Moja praca stała się dla mnie pasją. Mam wyjątkowe szczęście móc robić to,
co lubię. Każde z zadań wymaga dużo czasu, spotkań, rozmów, a przede wszystkim cierpliwości i podejmowania decyzji, co nie zawsze jest
łatwe. Pozyskiwanie środków to jedno, ale żeby nie przeinwestować to drugie. Dbając o zrównoważony rozwój trzeba mieć na uwadze, że
wszystkie inwestycje później muszą być utrzymywane z budżetu gminy. Nie możemy się też rozwijać tylko w jednym kierunku. Każda dziedzina jest ważna od hali sportowej, przez rów odwadniający, po dziurę w drodze. Jednak nagrodą za to jest widok licznie zadowolonych
użytkowników nowych obiektów, słowa uznania oraz fakt, że ktoś o to dba – za co serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję za rozmowę,
Oliwia Golarz
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Lista inwestycji zrealizowanych w ostatnich dwóch latach oraz będących w trakcie realizacji.
Lp.

Nazwa działania

Status

1.

Budowa PSZOK w Targowisku

zakończona

2.

Przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Kłaju

zakończona

3.

Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Kłaju

w trakcie

4.

Budowa Parkingu typu „Park nad Ride” w Kłaju

zakończona

5.

Budowa Parkingu typu „Park nad Ride” w Dąbrowie

zakończona

6.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Łysokaniach

zakończona

7.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Szarowie

zakończona

8.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Grodkowicach

zakończona

9.

Budowa hali sportowej w Grodkowicach

zakończona

10.

Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Gminy w Kłaju

zakończona

11.

Budowa przedszkola samorządowego w Dąbrowie

w trakcie

12.

Zagospodarowanie centrum Kłaja

w trakcie

13.

Budowa tras rowerowych

w trakcie

14.

Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłaj i Targowisku

w trakcie

15.

Budowa parkingu w Łężkowicach

w trakcie

16.

Budowa hali sportowej w Brzeziu

zaprojektowano, złożono wniosek o dofinansowanie

17.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Targowisku

projektowane

18.

Budowa toru rolkarskiego w Kłaju

w trakcie

19.

Budowa trybun przy boisku sportowym „Wolnych” Kłaj

w trakcie

20.

Budowa placu zabaw w Szarowie

w trakcie

21.

Wymiana kotłów

w trakcie

22.

Montaż paneli fotowoltaicznych

w trakcie

23.

Przebudowa budynku pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju

projektowanie

24.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłaju, Brzeziu, Łysokaniach,
w trakcie
Dąbrowie i Szarowie

25.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj

w trakcie

26.

Projekty oświatowe

w trakcie

27.

Cyfrowa Gmina

w trakcie

28.

Projekt drogi wiejskiej w Targowisku

w trakcie

29.

Projekt drogi tzw. Grzybówki w Kłaju

w trakcie

30.

Wiele innych prac bieżących, które nie sposób wymienić

-
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Park and Ride w Kłaju

Park and Ride w Dąbrowie

Plac zabaw w Łysokaniach

Sala gimnastyczna w Grodkowicach

Sala konferencyjna Gminnego
Centrum Kultury

Winda w budynku Urzędu Gminy
w Kłaju
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Wniosek o dotację w ramach Cyfrowej
Gminy czeka na rozpatrzenie
Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie dużego przedsięwzięcia w ramach programu Cyfrowa Gmina. Jest to projektu cyfryzacji Urzędu Gminy i zwiększenia cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację
czego wnioskowano o grant z budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dlaczego warto?
W Gminie Kłaj odczuwalny jest problem braku dostępności usług
publicznych bez konieczności wizyty w Urzędzie. O potrzebie wdrożenia przedsięwzięć, które pozwolą rozwinąć potencjał gminy w zakresie
usług publicznych na drodze elektronicznej sygnalizowali niejednokrotnie
zarówno mieszkańcy Gminy Kłaj, turyści, jak i pracownicy samorządowi.
Problem ten szczególnie widoczny jest w dobie panującej pandemii związanej z Covid-19. Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym potrzebom,
jednocześnie chcąc usprawnić obsługę stron, w Urzędzie Gminy w Kłaju konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych form komunikacji.

Zwiększone bezpieczeństwo cyfrowe
Gmina Kłaj zamierza także podnieść bezpieczeństwo Urzędu Gminy.
W ramach realizacji grantu, planowane jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz pełna modernizacja serwerowni i sieci LN/WiFi
wraz z wymianą starych stacji roboczych. W planie jest zwiększenie
cyfrowej odporności na zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Wirtualizacja, duplikacja urządzeń
i nowoczesne rozwiązania w zakresie kopiowania i szyfrowania danych
zwiększają bezpieczeństwo Gminy Kłaj przed wszelkimi dającymi się
przewidzieć problemami związanymi z infrastrukturą i utratą danych. Bezpieczeństwo cyfrowe to nie tylko sprzęt, ale również nowoczesne, legalne
oprogramowanie. Dlatego też przegląd i zakup licencji oprogramowania używanego w Urzędzie są konieczne.
Kiedy?
Wszystkie te założenia staną się realne do osiągnięcia po otrzymaniu dofinasowanie na realizację przedsięwzięcia. Gmina wnioskowała o maksymalną wartość grantu w kwocie 325.080,00 złotych.

Aplikacja mobilna jako sposób komunikowania
Pierwszym krokiem, do osiągnięcia tego celu ma stać się wdrożona aplikacja mobilna działająca na urządzeniach przenośnych i służąca komunikacji dwukierunkowej. Aplikacja będzie dostarczała mieszkańcom
informacji w zakresie m.in. aktualności, wydarzeń oraz mogących wystąpić
zagrożeń. Zwrotnie natomiast mieszkaniec będzie mógł mobilnie przesłać
informacje dotyczące powstałego w danej chwili problemu, np. zgłosić
nieświecącą lampę lub wyciek wody.
Portal dla mieszkańca ułatwieniem spraw bieżących
Drugim z planowanych rozwiązań jest zmodernizowanie na oficjalnej
stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłaju: www.klaj.pl portalu dla mieszkańców. Zostanie on ulepszony o funkcję, która pozwoli zainteresowanym
stronom poznać pełny obraz rozliczeń. Z łatwością będzie można sprawdzić czy na koncie pojawiają się jakieś nadpłaty lub zaległości. Mieszkaniec
po zalogowaniu się będzie miał pełen obraz powstałych zobowiązań
wobec gminy np. niezapłacony lub nadpłacony podatek, uiszczona lub
nie opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kolejnie szybkim przelewem dokonać będzie można płatności on-line Co to zmieni?
To rozwiązanie znaczymy stopniu zmniejszy bieżące problemy z dostępnością usług publicznych, usprawni pracę urzędników samorządowych,
jak również – znacznie skrócą czas ich realizacji. Wielką zaletą rozbudowanego portalu dla interesanta będzie to, że mieszkaniec mający sprawę
do załatwienia w Urzędzie będzie to mógł zrobić w dowolnej chwili z domu,
bez konieczności wizyty w siedzibie Urzędu.
Sprawniejszy System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Projekt przewiduje również usprawnienie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją tzw. EZD. W tym celu przewiduje się nawiązanie współpracy z Pocztą Polska w ramach elektronicznego nadawcy
oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który umożliwia wystawianie
i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie
faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym
jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur
papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur
elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane wystawiane będą z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów,
a co ważniejsze - przy użyciu programów komercyjnych.
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Trwa budowa chodnika w Dąbrowie
W trakcie budowy jest chodnik w miejscowości Dąbrowa. 648 metrowy
chodnik powstaje na odcinku drogi powiatowej umownie nazywanej
Brzezką od skrzyżowania przy Domu Kultury w stronę Pomnika Jezusa Chrystusa Króla. Zadanie realizowane jest w 90% z budżetu Powiatu Wielickiego, a pozostałe 10% pokryte będzie z budżetu Gminy Kłaj.
Oliwia Golarz
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INFORMACJE
Reagujmy na akty wandalizmu!

Dodatek osłonowy

Rozbite szyby przystanków, uszkodzone lub wyrwane znaki, połamane
ławki, zniszczone śmietniki i urządzenia do uprawiania sportów na zewnątrz czy pomalowane mury, to zmora wielu gmin w kraju. Nie inaczej
jest w Gminie Kłaj.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.
Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie
dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Ostatnim czasem w naszej okolicy nasiliły się akty wandalizmu. Dbajmy
o nasze otoczenie i nie pozwólmy na rozprzestrzenianie się tego typu czynów! Wspólnie troszczmy się o to, aby Gmina Kłaj był czystym i urokliwym
miejscem, słynącym z natury! Straty, jakie wyrządzają inni pokryte muszą
być z budżetu, a często są to bardzo wysokie kwoty, które mogłyby być
wydatkowane w inny sposób.
Dlatego też zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Kłaj, aby nie
pozostawali obojętni na tego typu zachowania.
Wszystkie osoby, które były świadkami dewastacji prosimy o kontakt telefoniczny z Posterunkiem Policji w Niepołomicach pod numerem telefonu:
47 834 11 11. Przypominamy także, że podczas dokonywania zgłoszenia mają Państwo prawo, aby zachować swoją anonimowość i nie podawać
swoich danych osobowych. O takich nieakceptowalnych zdarzeniach
można również powiadomić Urząd Gminy w Kłaju pod numerem telefonu:
12 284 11 00.
Za każdą informację i pomoc w ujęciu sprawców aktów wandalizmu serdecznie dziękujemy!
Nie bądźmy obojętni i wspólnie dbajmy o Naszą Małą Ojczyznę!

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych
ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r
Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż
na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie
wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone
po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek
musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony
profilem zaufanym.
Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.
Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę,
o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość
dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20
zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość dodatku.
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.
Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, 32-015 Kłaj 652
tel. (12) 284-15-66
Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego będą udzielane
po wejściu w życie ustawy o dodatku osłonowym.
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INFORMACJE
Informacja o opóźnieniach w otwarciu
Gminnego Centrum Kultury
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Kłaju powstałe przy
Ośrodku Zdrowia w Kłaju jest wciąż nieotwarte z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy. 16 września 2021 roku rozpoczęto procedurę
przetargową na dostawę wyposażenia do budynku GCK. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, artykuły biurowe, nagłośnienie oraz sprzęt estradowy, co udało się zrealizować.
Tego samego dnia ogłoszony został również przetarg na dostawę mebli,
AGD oraz pozostałą części wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania tej
jednostki organizacyjnej. Niestety procedura musiała zostać unieważniona z powodu odstąpienia od umowy przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. W związku, z czym Gmina Kłaj ogłosiła kolejny przetarg, a później
jeszcze kolejny. Jednak sytuacja znów się powtarzała, wykonawcy proponowali ceny, które przewyższyły możliwości finansowe budżetu gminy lub
odstępowali od podpisania umowy. Łącznie ogłoszono trzy postępowania,
które każdorazowo kończyły się unieważnieniem z przyczyn niezależnych
od inwestora – Gminy Kłaj.

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

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

Ślubowanie nowo wybranej Radnej
w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Kłaj
Podczas XLI sesji Rady Gminy Kłaj - VIII kadencji 2018 - 2023, uroczyste
ślubowanie złożyła Pani Joanna Mirosława Płazińska reprezentująca „KWW Działamy Razem”, która na radną została wybrana 23 stycznia 2022 r. w wyborach uzupełniających.
Przypomnijmy, że komisarz wyborczy w Krakowie zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłaj w okręgu wyborczym nr 12 Szarów, na skutek
wygaśnięcia mandatu radnej Elżbiety Baja.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Pan Sylwester Skoczek odczytał
protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy
Kłaj sporządzony dnia 23 stycznia 2022 r.
przez Gminną Komisję Wybiorczą w Kłaju.
Następnie Przewodniczący rady Gminy wręczył Pani Joannie Płazińskiej
zaświadczenie o wyborze na Radną oraz odczytał, że zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym – nowo wybrany radny przed przystąpieniem
do wykonywania mandatu radnego składa ślubowanie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”. Natomiast Pani Joanna Płazińska wypowiedział
słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwsze nabory LGD
Powiatu Wielickiego w tym roku.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce planuje zorganizować w lutym następujące nabory
wniosków:
I/2022 Przedsięwzięcie 2.2.1 Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej
oraz grant I/2022/G Przedsięwzięcia 2.1.1 Wzmacnianie samoorganizowania się społeczności lokalnych oraz kreowanie lokalnych liderów na obszarach wiejskich LGD
i 2.1.2 Podnoszenie poziomu edukacji obywatelskiej (w tym partycypacji obywatelskiej)
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Przewodniczący Rady Gminy Kłaj złożył gratulacje i stwierdził, że Pani Joanna Płazińska złożyła ślubowanie i tym samym objęła mandat radnego.
Justyna Dubas
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INFORMACJE
Przedszkole w Dąbrowie w trakcie
budowy
Trwa budowa przedszkola samorządowego w Dąbrowie. Ta duża inwestycja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie i być połączona przejściem z budynkiem tamtejszego Domu Kultury.
Z nowego przedszkola, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, będzie
można korzystać już na jesień tego roku. O potrzebie jego powstania
gospodarz gminy mówił od kilku lat, a jego realizacje umożliwiła wysoka dotacja w kwocie 2,5 miliona złotych pochodząca z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość zadania ma kosztować niecałe 5,3 miliona.
Oliwia Golarz

gi wojewódzkiej nr 963 w miejscowości Targowisko (na kilometrowym
odcinku) – 70.000,00 złotych,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI01012763
– 79.482,60 złotych,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową
nr 2009 K w miejscowości Dabrowa – 60.000,00 złotych,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K
do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w miejscowości Dabrowa (
na odcinku około 0,6 km) – 40.00,00 złotych,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki – Szarów do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75
w miejscowości Szarów – 85.000,00 złotych.
Również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowane
będą dwie drogi:
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj
podlegająca na podniesienie niwelety jezdni – 500.000,00 złotych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K – Dąbrowa – Grodkowice
w miejscowości Dabrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K –
1.222.641,00 złotych.
Oliwia Golarz

Kolejny sukces kulinarny
Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki
Koło Gospodyń Wiejskich z Gruszek po raz drugi zostało nagrodzone
w konkursie „Małopolska słodko smakuje na Boże narodzenie”, organizowanym przez Małopolski Oddział Krajowego OśrodkaWsparcia Rolnictwa.
W tym roku tematem konkursu były słodkie wypieki przygotowywane
z okazji Bożego Narodzenia w naszym regionie. Naszym daniem konkursowym był tort piernikowy. Pyszny, słodki, pachnący cynamonem
i goździkami, wilgotny piernik przełożony masą orzechową i leciutką
masą morelową, z piękną dekoracją nawiązującą do tematyki świąt.
Piernik był wyjątkowy, ponieważ nie były jedynie pracą konkursową, ale
także tortem z okazji trzecich urodzin Koła. Natomiast niecodzienna forma tortu podkreśliła również jego świąteczny charakter.
Komisja konkursowa doceniła nasze wysiłki oraz pomysłowość, a także
wkład w kultywowanie tradycji i nagrodziła nas jedną z dwunastu równorzędnych nagród. Ponadto nagrodę wręczył nam prawdziwy Mikołaj,
a dokładnie Pan Mikołaj Łopata. W konkursie wzięło około 50 kół z terenu województwa małopolskiego.
Katarzyna Kowalczyk
KGW Gruszki

W 2022 poprawią się
warunki na drogach powiatowych
w Gminie Kłaj
Powiat Wielicki uchwalił swój budżet na 2022 rok. W planie budżetowym
znajdują się środki na remonty i rozbudowy dróg powiatowych na obszarze Gminy Kłaj.
Jakie inwestycje w ramach transportu i łączności na obszarze Gminy Kłaj
zostaną wykonane w 2022 roku i pokryte ze środków pochodzących
z budżetu powiatu? Niektóre z nich są współfinansowane przez Gminę Kłaj:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do dro-

Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że obowiązujący od marca 2022 roku harmonogram
wywozu odpadów komunalnych dostępny jest do pobrania na oficjalnej
stronie Urzędu Gminy w Kłaju: www.klaj.pl w menu głównym „Samorząd”
w zakładce „Gospodarka Odpadami” -> „Dla Mieszkańców”.
Tam również dostępny jest harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kłaj.
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INFORMACJE
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Szanowni Beneficjenci projektu,
W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” informujemy, że umowa z Generalnym Wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firmą SANITO Sp. z o.o. została aneksowana. Aktualny termin przewiduje realizację zadania do dnia
28 lutego 2022 r.
Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze
odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie
zrobiliśmy.
Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie
KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne
oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.
W czasach pandemii tj. 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski”, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.
Już wtedy Wykonawca mierzył się z trudnościami związanymi z pandemią i dokonał zmiany równoważnej paneli fotowoltaicznych z mocy 280 kW na 290 KW, tym
samym Beneficjent końcowy – Mieszkaniec docelowo miał mieć większą moc (co też było ujęte w ANKESIE NR 1).
Duży wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miało zamknięcie portu Ningbo – Zhoushan z powodu Sars-CoV-2. Wpłynęło to na problem z wysyłką towaru,
a następnie globalne opóźnienia w transporcie. Duże firmy żeglugowe odwoływały planowane rejsy i rezygnowały z zawijania do portów. Kontenery z panelami PV
utknęły w porcie. Następne zamówienie zdecydowano podzielić na dostawy w Holandii i Polsce, co też wydłużało łańcuch dostaw.
W drugiej połowie 2021r. pojawiły się informacje o zmianach, jakie rząd postanowił wprowadzić do Ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmiana systemu rozliczeń. Już zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim. Na początku grudnia 2021 r. Sejm przegłosował, a dwa tygodnie później prezydent
Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powoduje ona, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem
dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 r. W efekcie wiele ekip montażowych zrezygnowało ze współpracy z wykonawcą projektu,
a to jeszcze spowolnia nasze realizacje.
W związku z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10
grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.
Następnie Partnerzy projektu wraz z Zielonym Pierścieniem Tarnowa podejmowali próby apelowania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie uruchomienia prac nad nowelizacją ustawy o OZE, tak aby przedłużyć okres funkcjonowania zapisów „starej” ustawy dla uczestników projektów parasolowych do końca 2023r.
Tzw. „Poprawka samorządowa” zakładałaby wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci do końca grudnia 2023 roku, co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie projektów, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji w oparciu o dotychczasowy sposób rozliczeń.
W przeciwnym razie samorządy mierzyły by się z sytuacją licznych rezygnacji ze względu na zmianę systemu rozliczeń prosumentów z opustowego na net-billing.
To mogłoby prowadzić do konieczności zwrotu znacznych środków europejskich, które były przeznaczone na takie projekty.
21 stycznia 2022 r. projekt ustawy wpłynął do Sejmu, a w środę 16 lutego 2022r. Senat przyjął bez poprawek nowelę dotycząca parasolowych projektów OZE.
Ustawa określa, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt
parasolowy - dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do końca grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji,
będzie mogła być rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.
System opustów, z którego prosument będzie korzystał przez 15 lat to, rozliczanie w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii, ponoszenie
kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej, możliwość rozliczania wartości nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy, zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.
Według wyliczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska projekty parasolowe prowadzi ponad 800 gmin, a dzięki nim powstanie ok. 92 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Na koniec 2021 r. w Polsce przekroczono liczbę 850 tys. prosumentów, a w samym 2021 r. przybyło ich aż 400 tys. Na co na pewno też miało wpływ,
że w drugiej połowie 2021 r. pojawiły się informacje o zmianach w systemie rozliczeń. Już zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim.
Na początku grudnia 2021 r. Sejm przegłosował, a dwa tygodnie później prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Powoduje ona, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 r.
APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ:
Nie współpracujemy z żadnymi firmami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych.
W projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” Gmina w 2021 r. podpisywała z Mieszkańcami umowy na montaż paneli, a następnie listę
Mieszkańców biorących udział w projekcie przekazała Wykonawcy – firma Sanito sp. z o.o, który został wyłoniony w drodze przetargu.
W przypadku pytań oraz potwierdzeniem montażu paneli PV prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji telefonicznie: 12 284 11 00 wew. 38,
e-mail: inwestycje@klaj.pl.
W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj.:
techniczny@lgdzpt.pl.
Kontakt do Wykonawcy:
Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888.
Magdalena Brociek
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Podziękowanie
Zarząd TS „Wolni” Kłaj pragnie serdecznie podziękować za pomoc
w roku kalendarzowym 2021 wszystkim naszym dobroczyńcom;
kibicom, osobom wspierającym, Sponsorom, którzy wsparli finansowo Klub i swoim wspaniałym gestem przyczynili się
do rozwoju bazy szkoleniowej i materialnej Klubu oraz realizacji statutowych zadań sportowych.
Niniejszym dziękujemy:
- Panu Wójtowi Gminy Kłaj Zbigniewowi Strączek za wsparcie realizacji zadań ofertowych naszego
Klubu.
- Pani Prezes Spółdzielni Handlowo Usługowej w Kłaju Stanisławie
Nowak za wsparcie finansowe i
materialne.
- Pani Małgorzacie Piłat za bezcenną pomoc w prowadzeniu księgowości klubu.
- Panu: Arkadiuszowi Cieślak, Mariuszowi Wróbel, Jackowi Jawień,
Sławomirowi Fabickiemu, Ryszardowi Dunaj, Januszowi Mięso,
Marcinowi Dębowskiemu, Janowi Białobrzeskiemu za pomoc przy
modernizacji i utrzymaniu obiektu sportowego.
- Panu Markowi Leśniowskiemu i Firmie Coldmark za wsparcie
materialne.
- Firmie AR-Packaging za wsparcie finansowe.
- Firmie Edit Sp. z o.o. Za wsparcie informatyczne i pomoc w obsłudze tablicy wyników.
- Komendantowi OSP Kłaj Panu Dariuszowi Pilchowi oraz OSP
w Kłaju za udostępnienie wozu strażackiego z drabiną a także
Panom Ryszardowi Molędzie i Łukaszowi Tomczakowi, za obsługę
tego wozu przy modernizacji oświetlenia i pracach gospodarczych
na obiekcie sportowym.
- Panu Krzysztofowi Wójtowiczowi za serwis sprzętów AGD w budynku klubowym
- Panu Wojciechowi Olearczyk, za wsparcie finansowe.
- Panu: Pawłowi Matera, Grzegorzowi Szaton, Bartłomiejowi Kolarz,
Arkadiuszowi Nowak, Bartłomiejowi Prokopowicz, Łukaszowi Małajowicz, Sławomirowi Szturo, Markowi Nowak, Krzysztofowi Wajda,
Jędrzejowi Wiktorowicz, Danielowi Szeląg - za współudział w szkoleniu i organizacji imprez na naszym obiekcie
- Mariuszowi Buczek oraz Joannie Matuszewskiej za opiekę medyczną nad drużynami młodzieżowymi.
- Gminie Kłaj za wsparcie finansowe Klubu ze środków publicznych
na realizację zadań ofertowych.

Jednocześnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku życzymy naszym
Sponsorom, Kibicom, Sympatykom
Klubu oraz wszystkim Mieszkańcom
Kłaja i Gminy nieustannej Bożej życzliwości i Szczęśliwego Nowego Roku,
wszelkiej pomyślności, dostatku i radości w 2022 roku.
Zarząd i Rada Klubu Sportowego
TS „WOLNI” Kłaj

Ogólnopolskie Mistrzostwo Szkół
i Przedszkoli 2021
W dniu 16 grudnia w Katowickim Spodku odbywały się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli 2021. W Mistrzostwach
pod okiem instruktora Zbigniewa Gądora wzięło udział troje
zawodników ze Szkół Podstawowych Gminy Kłaj, a na płycie
Spodka rywalizowało aż 600 uczestników!
Szkoły Podstawowe Gminy Kłaj reprezentowali:
- Emilia Babraj - Szkoła Podstawowa w Targowisku,
- Milan Chmielek - Szkoła Podstawowa w Grodkowicach,
- Antoni Grandys - Szkoła Podstawowa w Grodkowicach.
Uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Kłaj zaprezentowali się
bardzo dobrze! Vce Mistrzem Polski Klas II został Milan Chmielek!
Na wysokim 19 miejscu uplasował się Antoni Grandys. Obaj chłopcy uczą się w Szkole Podstawowej w Grodkowicach.
Płeć żeńską i Szkołę Podstawową w Targowisku reprezentowała Emilia Babraj, która zajęła bardzo wysokie 8 miejsce w klasach VII!
W Mistrzostwach zgłoszonych było kilkunastu uczniów naszych
szkół, ale niestety z powodu kwarantanny nie mogli wybrać się
na Mistrzostwa do Katowic.
W trakcie Mistrzostw uczniowie oraz instruktor Zbigniew Gądor
udzielili ciekawego wywiadu, który można obejrzeć w internecie
na facebooku wpisując "Szachownica - Gmina Kłaj" i na YouTube
wyszukując Szachownica Kłaj.
Szachownica

Dziękujemy również wolontariuszom i sponsorom indywidualnym,
którzy wsparli nas finansowo przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych oraz wszelkich pracach porządkowych.
Dziękujemy Pani / Panu:
Barbarze Korbut, Oliwii Bieda, Małgorzacie Balik, Januszowi Płachno,
Leszkowi Kamusiński, Łukaszowi Korbut, Wojciechowi Olearczyk,
Adamowi Kaleta, Janowi Gądor, Pawłowi Fortuna, Adrianowi Sadzikowskiemu i Krzysztofowi Rak.
Dziękujemy także naszym wiernym kibicom, szczególnie tym,
którzy wsparli finansowo klub pomagając nam tym samym w realizacji zadań statutowych.
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Kolejny sukces Szachistów
Bardzo duży sukces szachistów Klubu Sportowego Szachownica na koniec 2021 roku w Międzynarodowym Turnieju Szachowym!
Drużynowo po czterech dniach rywalizacji Klub Szachownica zajmuje III miejsce! Indywidualnie uczniowie Szachownicy przywożą
ZŁOTO i SREBRO!
Grupa do lat 12:
1 miejsce - Kamelia Chmielek – Polska (KS Szachownica)
2 miejsce - Maria Ioanna Haapsal - Estonia
3 miejsce - Valerie Barteckova - Czechy
Grupa do lat 8:
1 miejsce - Aleksander Kopacki - LZS CKTiS Biskupiec
2 miejsce - Milan Chmielek – KS Szachownica
3 miejsce - Marcin Szczepanik - KKSz Kraków
Drużynówka:
1 miejsce - Krakowski Klub Szachistów 1893
2 miejsce - MKS MOS Wieliczka
3 miejsce - Klub Sportowy Szachownica
Wszyscy szachiści wznowili już treningi i już wkrótce rozpoczną
rywalizację w V Małopolskiej Lidze Drużynowej
Szachownica

Klub Sportowy Szachownica Kłaj
wywalczył historyczny awans
w drużynowej lidze szachowej!
W rywalizacji ligowej w Łęgu Tarnowskim drużyny Szachownicy
zajmują bardzo wysokie II i III miejsca w klasyfikacji generalnej
i tym samym Klub Szachownica zapewnia sobie historyczny
awans! W turnieju wystartowały aż 24 drużyny z Małopolski.
Oprócz awansu i wywalczonych pucharów za wyniki drużynowe,
klubowi zawodnicy przywożą z Łęgu Tarnowskiego worek medali za wyniki indywidualne, co można zobaczyć na opublikowanym
zdjęciu.
Indywidualne sukcesy:
ZŁOTO - Najlepszym zawodnikiem turnieju zostaje Tymon Woźniak,
który jako jedyny wygrał wszystkie 7 partii!
ZŁOTO - Najlepszą zawodniczką turnieju oraz najlepszy wynik na „4”
szachownicy uzyskała Karolina Serafin, która osiągnęła wynik 6,5
pkt, remisując tylko z klubową koleżanką Kamelią!
SREBRO - Drugi najlepszy wynik na „3” szachownicy zdobył Milan
Chmielek. Milan uzyskał 6,5 pkt z 7 partii!
BRĄZ - Trzeci najlepszy wynik na „3” szachownicy dla Jerzego Laskowicza, który podobnie jak Milan zdobył 6,5 pkt, a o kolejności na podium zdecydowało miejsce ich drużyn!
BRĄZ - Trzecie miejsce na „4” szachownicy z wynikiem 5,5 pkt wywalczyła Kamelia Chmielek. Kamelia dodatkowo była kapitanem
swojej drużyny!
Trenerami i opiekunami byli:
Zbigniew Gądor
Paweł Mroziński
Łukasz Czaplak
Już za miesiąc Szachownica jedzie rywalizować w kolejnym etapie
ligi szachowej.
KS Szachownica
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„BohaterON - włącz historię!”
Przedszkole Samorządowe w Kłaju już drugi raz wzięło udział
w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, zorganizowanej przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria z Wrocławia. Projekt
poświęcony jest tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję
historii Polski XX wieku.
Dla najmłodszych przeznaczona jest akcja „Kartka dla Powstańca", której
celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek.
Dzieci wykonały kartki świąteczne, które zostaną dostarczone do Powstańców, aby choć w ten sposób podziękować za bohaterstwo, odwagę
oraz wolną Polskę.
Anna Chwastek

Dzień Pluszowego Misia
w Przedszkolu w Szarowie
25 listopada w naszym przedszkolu świętowaliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia-przyjaciela wszystkich dzieci. Dzień rozpoczął się
od wspólnych zmisiowanych zabaw. Dzieci przypomniały sobie także
historię tego święta, opowiadały o swoich misiach, kolorowały drewnianego misia. Ogromne gratulację należą się wszystkim dzieciom, które
wzięły udział w konkursie recytatorskim i przepięknie recytowały wiersze. Recytacja wierszy o misiach oceniana była w dwóch kategoriach
wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat.
Laureaci konkursu:
W kategorii wiekowej 3-4 lata:
I miejsce: Agata R.
II miejsce: Zuzanna B.
III miejsce: Alicja S.
W kategorii wiekowej 5-6 lat:
I miejsce: Tymon Ł.
II miejsce Lena D.
III miejsce: Olga Sz.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Dziękujemy
rodzicom za przygotowanie swoich dzieci do konkursu.
Katarzyna Musiał

Finał akcji „Paczka na Gwiazdkę”
Zakończyła się akcja „Paczka na gwiazdkę – spełniamy gwiazdkowe
marzenia dzieci leczących się onkologicznie”, w której Przedszkole
Samorządowe w Kłaju wzięło udział po raz pierwszy.
Udało nam się spełnić marzenia dzieci poprzez zakup wymarzonych
prezentów jako odpowiedź na listy napisane przez nich z oddziałów onkologii dziecięcej. Dzięki rodzicom oraz pracownikom przedszkola zebraliśmy
kwotę 930,87 złotych, które przeznaczyliśmy na zakup prezentów. Zakupiliśmy klocki lego, klocki i układanki drewniane, lalkę LOL, gry edukacyjne
i interaktywne, matę sensoryczną TimoSimo, książeczki i inne. Zapakowane
prezenty zostały wysłane do dzieci. Dziękujemy wszystkim którzy, w jakikolwiek sposób włączyli się do akcji poprzez zakup (słodyczy itp).
Anna Chwastek

Prelekcja dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Grodkowicach
„Bezpieczne Ferie”
z Rescue Team Bochnia
Dnia 14 stycznia w Szkole w Grodkowicach odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Uczniowie obejrzeli film dotyczący zasad bezpiecznego zachowania oraz zabaw w czasie zimowych
dni. Dzieci brały udział w ćwiczeniach praktycznych, między innymi, jak
poruszać się po zamarzniętym zbiorniku wodnym, a także co zrobić jak
załamie się pod kimś lód.
PAMIETAJ WCHODZĄC
RYZYKUJESZ!

NA

ZAMARZNIĘTY

ZBIORNIK

ZAWSZE

SPRAWDZAJ LÓD: przed wejściem i w trakcie przebywania.
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MINIMALNE ZABEZPIECZENIE:
PLECAK Z UBRANIEM NA ZMIANĘ: buty, czapka, rękawiczki, bielizna,
spodnie, bluza, kurtka (zapakowane w worek np. od śmieci foliowy
szczelnie zamknięty oraz ułóż tak rzeczy, żeby na wierzchu były pierwsze
rękawiczki).
GWIZDEK (jako sygnał alarmowy).
TERMOS z gorącą herbatą.
KOLCE LODOWE (ułatwiają wyjście z przerębla).
LINA (ok. 25 m, pozwoli wyciągnąć osobę z przerębla nie dochodząc
do niej).
JEŻELI ZAŁAMIE SIĘ POD TOBĄ LÓD:
Nie panikuj – nie wykonuj gwałtownych ruchów.
Wezwij pomoc – użyj gwizdka lub krzycz.
Użyj kolców lodowych – wydostań się z lodu w kierunku, z którego przyszedłeś.
Po wydostaniu się z przerębla nie wstawaj – odczołgaj się kilka metrów na „gruby lód”.
W miejscu bezpiecznym jak najszybciej przebierz się w suche rzeczy – przygotowane w plecaku.
Wypij gorącą herbatę.
Udaj się do domu.
Jeśli to konieczne skontaktuj się z lekarzem.
JEŻELI WIDZISZ, ŻE POD KIMŚ ZAŁAMAŁ SIĘ LÓD:
Nie panikuj – wezwij specjalistyczną pomoc - 112.
Oceń sytuację – czy jesteś w stanie udzielić bezpośredniej pomocy
poszkodowanemu.
Użyj podręcznego sprzętu ratunkowego np. sanki, lina, szalik, kijek narciarski itp. (nie podawaj bezpośrednio ręki).
Nie idź po lodzie – CZOŁGAJ się do poszkodowanego.
W odległości kilku metrów od poszkodowanego podaj mu podręczny
sprzęt ratunkowy i pomóż mu wydostać się z przerębla.
Zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny lub jeśli to możliwe to pomóż mu przebrać się w suche rzeczy.
Przekaż poszkodowanego specjalistycznym służbom.
Mirosław Rydz

Wyniki konkursu „Najpiękniejsza
ozdoba bożonarodzeniowa”
w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach
W ostatnim tygodniu nauki stacjonarnej w naszej szkole zostały
ogłoszone wyniki konkursu "Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa". Celem konkursu była pomoc Leyli Robak - dziewczynce chorej
na SMA z powiatu bocheńskiego. Tuż po ogłoszeniu wyników, okazało się, że rodzina Leyli zakończyła zbiórkę pieniędzy, z uwagi na podjęcie
leczenia dziewczynki w Niemczech. Drużyna Leyli jednak nie zaprzestała działań i zgromadzone wcześniej pieniądze postanowiła przekazać
na inne chore dziecko. Jest to Antoś z Wrocławia, którego historię
można przeczytać www.siepomaga.pl - Antos Pietrzak.
W konkursie wzięło udział ponad 40 uczniów naszej szkoły. Chęć pomocy
chorym dzieciom wyraziła zatem 1/3 społeczności szkolnej. Przygotowane
prace zadziwiały pięknem i pomysłowością. Było wiele tradycyjnych ozdób,
ale pojawiły się również nowe, dotąd niespotykane pomysły. Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych. Oto wyniki:
Klasy I-III
1. miejsce: Szymon P.
2. miejsce: Nadia K.
3. miejsce: Milena Durbas
Wyróżnienia: Alan G., Amelia B., Wiktoria S., Szymon G., Alan K., Jakub D.,
Hanna B.
Klasy IV-VIII:
1. miejsce: Bartłomiej S.
2. miejsce: Amelia D.
3. miejsce: Grzegorz S.
Wyróżnienia: Anna M., Mateusz D., Dagmara I., Maria K., Kamil K., Milena D.,
Krzysztof P.
Ozdoby bożonarodzeniowe przekazane na licytacje przyniosły dotąd 500 zł.
Bardzo dziękujemy w imieniu Antosia za wsparcie i chęć pomocy.
Dziękujemy również sponsorom: Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej
w Grodkowicach oraz Kręgielni Kłaj, dzięki którym udało się ufundować
nagrody w konkursie.
K. Mazur
J. Marzec
K. Kiełpińska
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I moduł „Lekturki spod chmurki”
zrealizowany
Uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej w Kłaju zrealizowali pierwszy
moduł „Podróże małe i duże” Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, wspierającego rozwój
czytelnictwa wśród uczniów klas początkowych. Tegoroczna, trzecia edycja odbywa się pod hasłem „Poznajemy zawody”.

rzystając z aplikacji przygotowały plakaty, reklamy swoich wymarzonych
zawodów. Wykonaliśmy też fotobudkę Podróżnika, czyli zawodu z naszej
lektury, tam znalazły się atrybuty podróżnika, sławni Polscy podróżnicy
i inne ciekawostki na temat tego zawodu.
Z niecierpliwością czekamy na realizację zadań z drugiego modułu projektu, gdzie czeka nas prawdziwy – Naukowy zawrót głowy – z Panem
Kleksem w roli głównej.
Anna Margielewska

PRACA Z LEKTURĄ – PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Do realizacji pierwszego modułu wybraliśmy lekturę „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego” i na jej podstawie bogato i kolorowo uzupełniliśmy
swoje Lekturniki. Przed przystąpieniem do omawiania każdy wykonał swoją chmurkę Tosię – coroczną towarzyszkę projektu, urządziliśmy również
lekturowy kącik w naszej sali. Przygodę z lekturą rozpoczęliśmy podróżą
naszym jeepem – fotobudką – prosto na afrykańskie Safari. Powstała piękna makieta Afryki, malowane afrykańskie zwierzęta xxl, zwierzęta 3D.
Świetnym wstępem do naszej lektury okazała się również wycieczka do Centrum Edukacji Globalnej i warsztaty „Jeden dzień z życia w Afryce”. Przy
omawianiu wybranej przez nas lektury niezwykle przydatne i inspirujące
było spotkanie z podróżnikiem, dotyczące Kenii, które w grudniu odbyło się w naszej szkole. Jego opowieści wprowadziły uczniów w egzotyczny
świat dzikich zwierząt, a on sam w przystępny i ciekawy sposób przybliżył
specyfikę swojego zawodu.
Poznając lekturę uczniowie wypełniali licznymi zadaniami lekturniki,
korzystając z narzędzi TIK rozwiązywali zadania i gry interaktywne,
oglądali filmiki i prezentacje na temat afrykańskich zwierząt, plemion i roślinności oraz podróży Kazimierza Nowaka. Praca z lekturnikami była bardzo inspirująca, powstały metryczki lektur, narysowaliśmy i opisaliśmy
postać głównego bohatera, zilustrowaliśmy ulubiony fragment z książki,
zgromadziliśmy słownictwo związane z Afryką, rozwiązaliśmy mnóstwo krzyżówek, łamigłówek, zadań kodowanych związanych z lekturą.
Zilustrowaliśmy również trasę podróży Kazika wraz ze sposobami jego podróżowania. Opisaliśmy również wrażenia z lektury, tworząc niezwykłe
reklamy przeczytanej książki. Wykonaliśmy również mnóstwo prac plastycznych inspirowanych Afryką – wykonaliśmy maski i mozaikowe
zwierzęta. Świetną i niezwykle twórczą zabawą okazało się wykonanie
zainspirowanych naszą lekturą zakładek do książek.
Lektura „Afryka Kazika” była także doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy
o kolebce ludzkości – Afryce, drugim pod względem wielkości kontynencie
na Ziemi. Ciekawscy drugoklasiści na podstawie lektury oraz filmów i książek przygotowali plakaty w grupach, m.in. o zwierzętach, ciekawostkach
z Afryki, najlepszych kadrach, osobliwościach Afryki. Dzięki temu wiedzą
już jak żyją i mieszkają Afrykańczycy, co lubią jeść, jakie są ulubione zabawy
afrykańskich dzieci, jak wygląda baobab i dlaczego w kraju Teranga popularnym powiedzeniem w języku Suahili jest „hakuna matata”.
Zwieńczeniem pracy z lekturą było przygotowanie gier planszowych
do lektury wraz z kartami i własnoręcznie wykonanymi pionkami, a prawdziwych emocji dostarczyła oczywiście sama gra.
POZNAJEMY ZAWODY
Tegoroczna edycja projektu polega na skorelowaniu czytania wybranej
lektury za zgłębieniem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych
bohaterów w niej występujących. Dzięki tytułowemu Kazikowi doskonale
poznaliśmy pracę podróżnika, a zastanawiając się kim chcielibyśmy zostać
w przyszłości stworzyliśmy własne „Miasto zawodów”. Niesamowitą przygodą okazała się praca z aplikacją Miasto zawodów. Uczniowie, poznawali,
że w Mieście zawodów – tak jak w prawdziwym świecie – znajduje się wiele
miejsc/budynków/instytucji, w których pracują różne osoby. Dzieci ko-
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Dzień Zimy w Przedszkolu w Szarowie
21 grudnia nasze przedszkole odwiedziła Pani Zima. W tym dniu dzieci przyszły ubrane na biało i przy dźwiękach dzwoneczków przenieśliśmy
się w zimowy, magiczny świat. Podczas zimowych zabaw przedszkolaki utrwalały wiadomości na temat białej pory roku. Były tańce, zimowe
piosenki, zagadki, celowanie papierowymi kulkami do bałwanka,
wykonaliśmy zimowe prace plastyczne, na koniec urządziliśmy bitwę
na śnieżki, przy której było najwięcej radości.
Wychowawcy grup

Podziękowania
W imieniu całej społeczności szkolnej składamy najszczersze
podziękowania dla Stowarzyszenia „Życzliwa dłoń”
za dziesięcioletnią owocną współpracę.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszej codziennej pracy.
Uczniowie, Rodzice,
Nauczyciele i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeziu

Podsumowujemy projekt „Europejskie
inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem
malowane - drama”
Nadszedł czas na podsumowanie przedsięwzięcia „Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane - drama” w ramach
projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Chociaż mobilność stanowiła kluczowy etap inicjatywy, na przedsięwzięcie złożyło się szereg innych
działań, niezwykle istotnych dla osiągnięcia zakładanych rezultatów.
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem, gdzie pokrótce
przedstawimy etapy realizacji naszego projektu.
Głównym celem przedsięwzięcia „Europejskie inspiracje słowem,
dźwiękiem i tańcem malowane - drama” było podniesienie u grupy
uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju kompetencji kluczowych w zakresie
porozumiewania się w języku obcym (j. angielski), kompetencji cyfrowych
(prezentacje w różnych programach, korzystanie z aplikacji, pozyskiwanie
i opracowywanie informacji), kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się (realizacja wspólnych zadań) oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (pogłębienie wiedzy na temat
europejskich kultur oraz wyrażanie siebie środkami artystycznymi).
Tematyka działań projektowych dotyczyła sztuk teatralnych i środków artystycznego wyrazu. Planowana mobilność uczniów była poprzedzona zajęciami przygotowawczymi. Przygotowanie zostało przeprowadzone w formie
zajęć stacjonarnych, a także, z uwagi na pandemię, częściowo zdalnie.
W ramach tych aktywności uczniowie uczestniczyli w kursie przygotowawczym o charakterze kulturowym, językowym i pedagogicznym.
Celem działań przygotowawczych było zwiększenie gotowości uczestników do odbycia wyjazdu, w wymiarach: osobistym, językowym, kompetencji. Ważnym elementem przygotowania była także ewaluacja – mierzenie
poziomu gotowości uczniów do udziału w mobilności oraz ich kompetencji, w tym po zakończonym przygotowaniu. Analiza materiałów ewaluacyjnych pozwoliła stwierdzić, że uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych
w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia poczucia gotowości grupy
uczniów do wyjazdu.
Sytuacja pandemiczna COVID-19 utrudniła nasze działania projektowe i zakłóciła terminowy przebieg mobilności. Ze względu na obostrzenia termin
wyjazdu zagranicznego ulegał przesunięciu. Przedłużenie przedsięwzięcia umożliwiło nam przeprowadzenie wszystkich działań projektowych
w bezpieczniejszym terminie.
Mobilność uczniów poprzedziła wizyta przygotowawcza dwóch opiekunów w instytucji przyjmującej. Podczas spotkania dokonano ustaleń związanych z działaniami merytorycznymi i harmonogramem wizyty grupy
uczniów, omówiono kwestie organizacyjne, a także doprecyzowano i podpisano warunki umowy. Wyjazd zagraniczny grupy uczniów do szkoły
Istituto Comprensivo Statale „F. Querini” w Wenecji obył się w dniach 3-9
października 2021 roku. Po stronie szkoły partnerskiej w projekcie wzięła udział podobna grupa uczniów, zaangażowana do realizacji uzgodnionej
tematyki szkoleń. Założenia projektu były realizowane podczas różnorodnych działań: zajęć integrujących uczestników, warsztatów oraz wycieczek
edukacyjnych związanych z tematyką przedsięwzięcia. Działania projektowe był okazją do wyrażania przez uczniów własnej ekspresji twórczej: teatralnej, muzycznej i plastycznej. Podczas twórczych działań warsztatowych
uczniowie w zespołach o międzynarodowym składzie przygotowali fabułę,
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scenografię, stroje i rekwizyty oraz oprawę muzyczną do wspólnego przedstawienia. Efektem finalnym był zaprezentowany na forum szkoły spektakl
składający się z kilku scenek teatralnych wypracowanych podczas warsztatów. Przedstawienie miało formę montażu słowno-muzycznego ubarwionego tańcem. Oprawą tego wydarzenia była degustacja polsko-włoskich
przysmaków. Wszystkie zajęcia realizowane byłby razem z włoskimi rówieśnikami, a językiem komunikacyjnym był język angielski. Wspólne zajęcia,
śpiew i tańce bardzo zintegrowały międzynarodową grupę projektową.
To był dla uczestników projektu niezwykły czas, który przyczynił się do poznania odmiennych kultur, doskonalenia umiejętności językowych, lecz przede
wszystkim był wspaniałą lekcją dialogu międzykulturowego i tolerancji.
Oprócz zajęć merytorycznych na uczniów czekały również inne atrakcje:
wycieczki i zajęcia terenowe. W programie znalazło się zwiedzanie Padwy,
Werony i Wenecji, a także rejs Vaporetto na wyspy Laguny Weneckiej.
Wycieczki po pięknej Wenecji Euganejskiej były okazją do poznania bogactwa kulturowego tego regionu. Pobyt we Włoszech oznaczał również
odkrycia kulinarne i dawał uczestnikom projektu niepowtarzalną okazję
spróbowania włoskich specjałów. Na zakończenie mobilności dokonano podsumowania pobytu we Włoszech. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w przedsięwzięciu w postaci certyfikatów. Po powrocie z Włoch
uczniowie rozwijali swoje umiejętności artystyczne podczas jednodniowych warsztatów sztuki aktorskiej w Krakowie. Pobyt w Wenecji był nie
tylko okazją do nauki i pracy, ale stał się również przestrzenią do wymiany
międzykulturowej. Realizacja przedsięwzięcia była dla wszystkich uczestników wspaniałą przygodą, niezapomnianym czasem nowych doświadczeń,
doskonalenia różnych umiejętności i kompetencji. Udział w projekcie był
dla uczniów szansą włączenia się w szerszą współpracę międzynarodową
oraz możliwością rozwoju postaw niezbędnych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym
przyczyniło się także do promocji szkoły.
Ostatnim, bardzo ważnym etapem projektu była ewaluacja końcowa,
podsumowująca i oceniająca nie tylko rezultaty materialne oraz stopień
osiągnięcia zakładanych celów, ale również jakość działań projektowych
na każdym etapie. Zebrana przez nas dokumentacja pozwoliła określić
efektywność i stopień realizacji celów we wszystkich aspektach. Mimo trudnego dla wszystkich okresu pandemii osiągnęliśmy przyjęte założenia i cele
mobilności oraz w pełni zrealizowaliśmy program działań. Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
była dla nas cennym źródłem nowej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Współpraca w międzynarodowym zespole dostarczyła uczestnikom
z obydwu partnerskich szkół wielu pozytywnych wrażeń i nowych
pomysłów na przyszłość. Zdobyte doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektu mobilności z pewnością przełożą się na nowe inicjatywy
wspomagające edukację w naszym środowisku.
Realizacja przedsięwzięcia była wielkim wyzwaniem dla uczniów i ich
rodziców, zespołu projektowego nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Dzięki wzajemnemu wsparciu, zaangażowaniu uczestników oraz współpracy
każdej ze stron udało nam się zakończyć projekt z sukcesem. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc, życzliwe rady i współpracę.
Zespół projektowy:
Monika Imos – koordynator
Iwona Nowak
Monika Moroniewicz

Wycieczka do Kopalni Soli
Przedszkolaków z Kłaja
W środę 8 grudnia przedszkolaki z Kłaja pojechały autokarem na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. Wiedziały, że pod ziemią spotka się
z nimi Św. Mikołaj.
Dla większości dzieci dużym przeżyciem był pierwszy zjazd windą górniczą. Atrakcją dla wszystkich była przejażdżka kolejką poruszającą się
po szynach dzięki bardzo starej lokomotywie o nazwie Kuba. Dzieci oprowadzane były po kopalni przez panią przewodnik w górniczym stroju.
Przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną, dzięki której zapoznały
się z historią kopalni, poznały dawną pracę górników, narzędzia służące
do wydobywania soli. Zwiedziły kaplicę Św. Kingi oraz poznały legendę
o niej. Podczas zwiedzania kopalni poruszały się według mapy-instrukcji z zagadkami, rozwijającymi spostrzegawczość wzrokową, które doprowadziły je do czekającego przy choince Mikołaja. Powitały Go wierszem,
którego uczyły się z przewodnikiem podczas szukania worka. Miły gość
opowiedział dzieciom prawdziwą historię Św. Mikołaja. Każdy uczestnik
wycieczki obdarowany został woreczkiem soli. Dzieci zrobiły sobie wspólne,
pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Zanim wyjechały z kopalni, skorzystały
pod ziemią z placu zabaw. Zadowolone dzieci wróciły do przedszkola bogatsze o ciekawe, nowe doświadczenia, którymi dzieliły się miedzy sobą
oraz z tymi kolegami, którzy nie brali udziału w wycieczce.
Barbara Możdżeń

Rozstrzygniecie Konkursu Szopek
bożonarodzeniowych
W dniu 23 XII 2021 r. w Szkole Podstawowej w Grodkowicach, odbyło się
rozstrzygnięcie III Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu. Na konkurs złożono 74 prace w dwóch
kategoriach: klasy 0-III oraz IV-VIII. Prace zostały wykonane z rożnych
materiałów, od klocków lego, przez makaron aż do tradycyjnych z drzewa, słomy.
Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowej w dobie
kiedy na zachodzie kwestionuje się Święta Bożego Narodzenia, chcąc zastąpić je „świętami śniegu”. Drugim celem konkursu jest integracja rodziny,
zaangażowanych w robienie szopek mogło być nawet 200 osób. Prace
zostały złożone przez uczniów szkół w Brzeziu, Suchorabie, Grodkowicach
oraz Szczytnikach. Jury w składzie przedstawicieli szkół oraz przedstawicieli Gminy Kłaj. Prace zostały nagrodzone.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia oraz zorganizowania konkursu, oraz sponsorom nagród, składamy serdeczne Bóg zapłać.
Ks. Jan Jakubiec
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Półmetek projektu „Piękna Nasza Polska Cała”
Z działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą współczesnej szkoły nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie
tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz wpływa na kształtowanie
więzi z krajem ojczystym.
Klasa IIb ze Szkoły Podstawowej w Kłaju, przez pierwszy okres bieżącego roku szkolnego, z powodzeniem zrealizowała połowę zadań z projektu Piękna Nasza Polska Cała”, wśród naszych projektowych pomysłów i inspiracji znalazły się:
• Zorganizowaliśmy w pracowni kącik projektowy o tematyce regionalnej i patriotycznej,
• Zapoznaliśmy się z Hymnem Polski oraz wzięliśmy udział w Narodowym Śpiewaniu w dniu 11 listopada,
• Wykonaliśmy również indywidulanie i grupowo Kodeks Patrioty,
• W ramach Folk – projektu powstały prace plastyczne – damski oraz męski strój krakowski,
• W ramach klasowego konkursu wykonaliśmy patriotyczne koszulki, promujące Polskę w świecie,
• Zorganizowaliśmy w klasie Pokaz mody patriotycznej, w którym z dumą prezentowaliśmy stroje krakowskie, ułańskie,
• Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pocztówki z naszej miejscowości – Tu mieszkam – dodatkowo wzbogacone o słownictwo kojarzące się z naszą miejscowością Kłaj i Gminą Kłaj,
• W ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zapoznaliśmy się z Prawami Dzieci oraz wykonaliśmy grupowe plakaty ilustrujące temat – Mały
Patriota – Wielki Człowiek,
• Poznaliśmy sławnych Polaków, korzystając z filmów, książek wykonaliśmy plakat przedstawiający twórczość najsłynniejszych polskich malarzy, muzyków, pisarzy, aktorów, sportowców, naukowców,
• W ramach Biało – czerwonego kodowania, wykonaliśmy mnóstwo zadań, gier, zabaw bazowanych na kodowaniu,
• Podróżując szlakiem historii udaliśmy się na na Grób Nieznanego Żołnierza w Kłaju oraz do Niepołomic pod pomnik Kazimierza Wielkiego, nieopodal
Zamku,
• Zapoznaliśmy się z polskimi tańcami narodowymi, a w ramach przerwy z nutą patriotyczną zatańczyliśmy Poloneza,
• Poznając polskie miasta, w pierwszym okresie skupiliśmy się na dawnych i obecnej Stolicy Polski. Poznaliśmy historię, zabytki, ciekawostki, potrawy kojarzące się z nimi. Czytaliśmy, ilustrowaliśmy legendy związane z tymi miastami. Powstały również indywidualne Lapbooki i albumy o Polsce i jej stolicach.
Doskonałą pomocą okazał się dydaktyczny dywan z mapą Polski, gdzie wyszukiwaliśmy województwa oraz największe miasta, rzeki , góry Polski,
• W naszej klasie nie mogło również zabraknąć Kącika Książki Patriotycznej, z którego korzystamy nie tylko przy okazji realizacji projektowych działań,
• Spotkaliśmy się również w Starym kinie, poznając bajki i dobranocki z czasów naszych dziadków i rodziców,
• Wykonaliśmy plakat “Dobre, bo polskie” – promujący najbardziej znane i cenione w świecie produkty wyprodukowane w naszej Ojczyźnie,
• Podczas realizacji projektu nie mogło nam zabraknąć uśmiechu, życzliwości, zrozumienia, chęci pracy w grupie, dlatego w ramach Dnia Życzliwości wykonaliśmy plakat dotyczący życzliwości, zasad kulturalnego zachowania, które zobowiązaliśmy się przestrzegać podczas realizacji wszystkich
projektowych zadań.
Przed nami kolejne zadania, służące rozkochaniu się w naszej Ojczyźnie, żeby w naszych sercach pozostały wyjątkowe wspomnienia i przeżycia.
Uczniowie klasy IIb
Anna Margielewsk
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Wigilia w przedszkolu w Szarowie
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia zakończyliśmy wspólną
wigilią, która odbyła się 23 grudnia. Dzieci w tym dniu wspólnie śpiewały
kolędy i pastorałki, ozdabiały pierniczki, dzieliły się opłatkiem, składały
sobie życzenia, na koniec zjedliśmy wigilijny obiad. Nie zabrakło także
prezentów pod lśniącą choinką.
Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie poczęstunku dla dzieci.
Życzymy pomyślności w Nowym Roku.
Wychowawcy grup

Wizyta w Przedszkolu w Dąbrowie,
Pani Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłaju w ramach
projektu „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”
W ramach projektu „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury", realizowanego przez Grupę „Stonóg” 14 grudnia gościliśmy w przedszkolu Panią
Kamilę Polak, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.
Pani Kamila przeczytała dzieciom i Misiom ciekawostki z życia wynalazców Edisona i Galileusza. Przedstawiła je w formie trójwymiarowych
książek, które bardzo zaciekawiły dzieci. Miś Pysio, to nasz przewodnik
po świecie literatury. Jego zdjęcie wędruje po naszych domach i towarzyszy
Dzieciom podczas czytanych przed snem opowiadań, bajek, wierszy. Zachęca do wspólnego, rodzinnego czytania tak w domu, jak i w przedszkolu.
Bardzo dziękujemy Pani Kamili za przyjęcie zaproszenia do włączenia się
w realizację projektu, a Rodzicom za wsparcie i współuczestnictwo w nim.
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. Szymborska
Renata Kalisz

Warsztaty kreatywne w Grodkowicach
„Maski karnawałowe”
16 lutego 2022 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne
dla uczniów.
Podczas warsztatów uczniowie własnoręcznie wykonywali maski karnawałowe. Wycinali, wyklejali i ozdabiali je według własnych pomysłów. Dzieci używały do zrobienia swoich prac kolorowych cekinów, bibuły i brokatu.
Powstały piękne, barwne i błyszczące maski, które z pewnością przydadzą
się w czasie karnawałowych zabaw.
Joanna Marzec
Katarzyna Pilch
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Bal Karnawałowy
w Przedszkolu w Kłaju

Konkurs „Oryginalna Kartka
Walentynkowa” rozstrzygnięty!

W dniu 14 lutego w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju odbył się

14 lutego czyli w Święto Zakochanych, uczniowie szkoły w Grodkowicach poznali wyniki konkursu „Oryginalna Kartka Walentynkowa”.
Wszystkie oddane kartki były pięknie wykonane oraz zaskoczyły nas
pomysłowością i kreatywnością naszych uczniów. W konkursie wzięło udział 19 uczestników. Po długich dyskusjach i trudnych decyzjach,
jury wyłoniło zwycięzców!

długo wyczekiwany Bal Karnawałowy - niezwykłe wydarzenie, dostarczające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości.
Po śniadaniu w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek dominowały wróżki i księżniczki, delikatne pszczółki, kotki, a chłopcy to super-bohaterowie: Spider-Man, Batman, policjant, a nawet Drakula...
nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci wspaniale się
bawiły uczestnicząc wspólnie w zabawach i pląsach. W sali w czasie tańców było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy, mimo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym wychowankom, co było głównym celem tego spotkania.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie
pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

I miejsce – Julia H. (kl II)
III miejsce – Martyna B. (kl. VI)
III miejsce – Amelia B. (kl. I)
Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody oraz wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w następnych konkursach!
Joanna Marzec
Katarzyna Mazur
Katarzyna Pilch

Anna Chwastek
Anna Wiśniewska
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III Krótkoterminowa wymiana grup uczniów - Litwa
Kolejnym etapem podczas realizacji unijnego Programu Erasmus+ w Szkolew Szarowie, którego tematem jest Radość poznawania dziedzictwa kulturowego nowymi metodami edukacyjnymi, było litewskie Gimnazjum Žaros” w Wilnie. W słoneczny niedzielny poranek, tym razem wygodnym
busem, wyruszyliśmy w dwunastogodzinną podróż na dawne polskie tereny. Im bliżej byliśmy Wilna tym pogoda była mniej przyjemna. W hotelu już
czekała na nas koordynatorka wileńska – Pani Andżelika, która po powitaniu przekazała nam najważniejsze wskazówki.
Poniedziałkowy słoneczny poranek pokazał nam piękno stolicy Litwy. Jeszcze przed spotkaniem z uczestnikami projektu nasz zespół postanowił pospacerować po uliczkach, którymi na początku XIX wieku wędrował nasz wieszcz narodowy - Adam Mickiewicz. Oczywiście podeszliśmy pod Ostrą Bramę.
Panoramę Wilna podziwialiśmy wraz ze wszystkimi uczestnikami tego międzynarodowego projektu: z Grecji, Hiszpanii, Turcji oraz z Rumunii z balkonu widokowego Subačius Panoramic. Następnie zatrzymując się na drewnianych tarasach i w altankach krajobrazowych wędrowaliśmy ścieżkami Parku Regionalnego Kolonii Wileńskiej. Wspinaliśmy się po drewnianych schodach na urwisko Puszkarnia, skąd roztacza się piękna panorama na okolice Wilna: wijącą
się rzekę Wilenkę, wzgórza i lasy Parku Regionalnego Kolonii Wileńskiej, dwór w Puszkarni i dawną odlewnię armat. Nieco dalej widać pozostałości starej
tamy Belmont Mill, a także dom prezydenta Litwy. Ze szczytu szlaku turystycznego Strielčiukų žygtakis w Pawilońskim Parku Regionalnym pod zamkiem
Rokantiški widzieliśmy stację kolejową, która podczas zaborów była ostatnia przed wywózkami więźniów na Syberię.
Po tych atrakcjach, trochę zmęczeni wreszcie dotarliśmy do Gimnazjum Žaros”, gdzie czekała już litewska grupa projektowa oraz goście ze szkoły
muzycznej.
Po powitaniu i odśpiewaniu naszej piosenki projektowej, do której słowa ułożyła P. Aleksandra Gruszecka podczas mobilności w Polsce, podziwialiśmy
piękną część artystyczną składająca się z tańców, piosenek i pieśni litewskich oraz gry na różnych instrumentach. Nasza grupa otrzymała od gospodarzy
bransoletki, a podarowała wszystkim uczestnikom biało-czerwone pierniki w kształcie Polski. Uczniowie w zabawach integrowali się, a nauczyciele w tym
czasie wysłuchali prezentacji o Wilnie, z wykorzystaniem escape room sprawdzali swoje informacje i uczyli się litewskiej piosenki śpiewając ją kanonem,
czyli powtarzając sekwencje utworu przez trzy głosy.
Wtorkowy poranek powitał nas śniegiem. Towarzyszył on podczas gry miejskiej, której tematem przewodnim były ważne obiekty związane z historią
i kulturą Wilna. Losowo podzieleni na trzy grupy, pod opieką nauczyciela ze szkoły wileńskiej, po otrzymaniu zadań – każda grupa miała inne – kierując
się mapą rozwiązywaliśmy zadania. Miejscem wyjścia i zakończenia gry miejskiej była Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie,
w której są pochowani książęta litewscy oraz król polski Aleksander Jagiellończyk (1461-1506). Nie odwiedziliśmy tej świątyni, gdyż była zamknięta. We
wtorek 23 listopada przypadała 103. rocznica powstania Litewskich Sił Zbrojnych. Z tej okazji w Wilnie odbyła się uroczysta defilada. W centrum stolicy
przed bazyliką, na Placu Niepodległości zebrały się wszystkie rodzaje sił Wojska Litewskiego. Mieliśmy okazję oglądać defiladę oraz podziwiać tradycyjne
stroje Litwinek. Po stromych i śliskich od śniegu schodach wyszliśmy na Wzgórze Giedymina, gdzie jest baszta zachodnia zamku górnego w Wilnie.
Pełni ona rolę punktu widokowego, z którego rozpościerał się widok na zaśnieżoną panoramę Wilna. W baszcie mieści się Muzeum Zamku Górnego,
w którym zobaczyliśmy schemat bitwy pod Grunwaldem, krzyżackie sztandary hełmy, kolczugi, zbroje, miecze i muszkiety oraz armaty i kule armatnie.
W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy zbiory Litewskiego Muzeum Narodowego, czyli eksponaty pochodzące od wieku kamiennego do czasów współczesnych. Mogliśmy sprawdzić umiejętności archeologiczne poszukując eksponatów w piasku oraz składać kawałki wykopanych części w całość
– była to żmudna praca. W części etnograficznej po poznaniu życia prostych ludzi ubieraliśmy się w ich stroje ludowe. Dziewczęta zachwycały się biżuterią
wykonaną z bursztynu a chłopcy medalami, monetami i bronią. Był to „pracowity” dzień. Przy deszczowej i wietrznej aurze w środowy poranek dotarliśmy
do położonego na jeziorze Galwe zamku w Trokach. Przechodząc przez dwa drewniane mosty podziwialiśmy siedzibę książąt wileńskich. Wraz z przewodniczką odwiedziliśmy komnaty zamkowe, w których znajdowały się sprzęty, dywany, obrazy, szklane naczynia z Mezopotamii, bogata kolekcja pieczątek
i pieczęci, wyroby z emalii, kości oraz innych materiałów i tworzyw. Podczas warsztatów historycznych poznaliśmy różne rodzaje rycerskiej broni oraz elementy zbroi. Ochotnicy mogli się ubrać w zbroje i sprawdzić ciężar miecza. W Trokach mieszkają karaimowie, którzy są zamkniętą grupą religijną. Budują
oni podłużne domy pod kątem prostym do ulicy, na którą skierowane są trzy okna: środkowe dla Boga, boczne dla księcia Witolda i dla gospodarza.
W takim domu odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy projektu pod okiem doświadczonych kucharek samodzielnie wykonali „kibinai”.
Są to pieczone pierogi o wielkości do 15 cm, wykonane z ciasta drożdżowego i nadziane farszem mięsnym lub mięsno-grzybowym. Tę tradycyjną potrawę
litewską popija się rosołem. Każde kibinai było oznaczone i trafiło do wykonawcy. Czwartkowe przedpołudnie spędziliśmy w wileńskim ogrodzie zoologicznym „Zoopark”, który ma 3 lata. Jest nietypowy, gdyż gromadzi około 90 gatunków zwierząt w wielopoziomowej hali. Bardzo wszystkim podobały
się ogromne akwaria z kolorowymi rybkami i rybami. Podziwialiśmy kolorowe papugi, różne gatunki królików, koty, małpy, lemury, stonogi, różnorodne
żaby, salamandry, gekony, kameleony, węże, chrząszcze, patyczaki, żółwie, jeże, nietoperze, surykatki, lemury, ślimaki… Każdy uczestnik mógł nakarmić
wytypowane zwierzę. Nasza grupa dokarmiała papugi. Kolejny punkt programu był dla wszystkich bardzo stresujący. Każda grupa miała przygotować
przedstawienie legendy. Nasi uczniowie pod bacznym okiem P. Oli Gruszeckiej jeszcze na holu hotelu szlifowali „Legendę o Smoku Wawelskim”. My
wystąpiliśmy jako pierwsi. Tła oraz muzyka była wyświetlana na ekranie, a na scenie grali nasi aktorzy. Po świetnym wystąpieniu między publiczność
poszedł smok, Szewczyk, królewna, narratorzy, aby rozdać zakładki z wizerunkiem smoka przygotowane przez koordynatorki projektu. Rewelacyjny
był występ litewskiej grupy, która zaangażowała wszystkich uczestników – narrator pokazywał ilustracje a wszyscy wykonywali odpowiednie kwestie.
Podczas dyskoteki nasi uczniowie uczyli wszystkich tańczyć „Belgijkę” oraz poznali tańce litewskie. W tym czasie koordynatorzy projektu ustalali kolejne
działania – po raz pierwszy od wielu miesięcy nie na Zoomie. Był to ostatni wieczór wspólnego przebywania uczniów z grupą litewską. W piątek przed
pożegnalnym obiadem organizatorzy litewscy wręczyli certyfikaty. Były zdjęcia grupowe, wymiana upominków, ostatnie pożegnania i powrót do hotelu,
gdzie czekało pakowanie walizek. Udało nam się wygospodarować czas na spacer po Starym Mieście, które już przybrało świąteczny wygląd. W sobotni zaśnieżony poranek po śniadaniu i odebraniu lunch pakietów wyruszyliśmy do domu.
Celem mobilności było poznanie przeszłości historycznej państw biorących udział w projekcie oraz wzmacnianie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Opisane wyżej
działania potwierdzają realizację celu.
Zespół projektowy: Edyta Imos, Aleksandra Gruszecka i Sabina Zaporowska
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Wycieczka uczniów z Grodkowic
do obserwatorium
Dnia 8 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodkowicach odwiedzili Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach.
Naszą wizytę zaczęliśmy od „wstrzelania rakiety”. Pracownik obserwatorium przygotował dla nas makietę rakiety, która za pomocą odpowiedniego urządzenia mogła poszybować w górę. Jeden z naszych uczniów,
po krótkim przeszkoleniu mógł sam ją wystartować. To była naprawdę
ciekawa i zaskakująca atrakcja dla wszystkich uczestników.
Następnie przeszliśmy do sali konferencyjnej, gdzie odbyła się prelekcja dotycząca m. in.:

Walentynki w przedszkolu
w Grodkowicach
,,Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia.
Aby Babci i Dziadziunio w zdrowiu długo żyli,
Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili.”
14 luty – Dzień Świętego Walentego był doskonałą okazją aby w szczególny sposób podziękować babciom i dziadkom za poświęcony czas, wspólne
zabawy, spacery, za dobre rady i pomoc w trudnych chwilach. W tym
szczególnym dniu dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zaprezentowały dla swoich Dziadków układy taneczne, wierszyki oraz piosenki, które
zostały nagrane i w formie elektronicznej przekazane do adresatów.
Katarzyna Korbut

• mechanizmu następstwa dnia i nocy oraz zmian pór roku,
• powstania i budowy Układu Słonecznego,
• miejsca Układu Słonecznego w Galaktyce,
• różnicy między gwiazdą a planeta,
• budowy i ewolucji gwiazd.
Dzieci, po wprowadzeniu w tematykę kosmosu oraz bogatsi o nową
wiedzę, przeszły do planetarium. Tam mogły uczestniczyć w niezwykłym
pokazie. Dzięki niemu, dowiedziały się na przykład:
- jak zostać astronautą,
- jak wygląda podróż w kosmos,
- jak wygląda codzienność na statku kosmicznym,
- jak jest zbudowana rakieta,
- jakie są elementy drogi mlecznej.
Wycieczka była bardzo ciekawa i interesująca. Uczniowie wrócili do szkoły
w dobrych humorach oraz ciekawi tajemniczego kosmosu.
Joanna Marzec
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