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JUBILEUSZ
750-LECIA KŁAJA
PROGRAM
Sobota, 8 września 2012
Scena przy centrum Kłaja
12.00 – Uroczyste otwarcie – „Ceremonia ścięcia Wójta”
Andegaweński Poczet Najemny
12.20 – Zabawy mojej mamy i babci
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju kl. III b
12.45 – Występ Chóru „Gaudium” z Kłaja – Sala
Widowiskowa w Urzędzie Gminy Kłaj
13.10 – „Czerwony Kapturek szuka księcia” - przedstawienie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaskółka”
w Szarowie
13.30 – Nauka Tańca Dworskiego
Andegaweński Poczet Najemny
14.00 – Parada Rycerzy i Dam Dworu - przemarsz korowodu
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
14.15 – „Zabawa w Śpiącą Królewnę”- przedstawienie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju kl. IIb
14.35 – „Czerwone Kapturki z różnych stron świata” przedstawienie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju kl. IIc i IIIa
14.55 – „Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką” –
przedstawienie
Szkoła Podstawowa w Grodkowicach
15.20 – Karate po rycersku
Akademia Karate Tradycyjnego w Niepołomicach
16.00 – Format C - koncert
18.00 – Gwiazda wieczoru: Zbigniew Wodecki z zespołem
19.10 – Szafa Grająca - koncert
20.00 – Zespół Ostrowski Band - biesiada przy muzyce
Park w centrum Kłaja
15.00 – 18.00 – Indywidualny Turniej Strzelecki
Zarząd Miejsko- Gminny LOK Niepołomice, TKKF Wiarus
Niepołomice, Komendant Tomasz Joniec, Komisariat Policji
Niepołomice

Niedziela, 9 września 2012
Kompleks Sportowy przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju
10.00 – Msza Święta
11.00 – Uroczyste otwarcie Kompleksu Sportowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju
Scena w centrum Kłaja
12.00 – Wręczenie medali „Zasłużonym dla Kłaja”
Tort Jubileuszowy – poczęstunek
14.20 – „To nie raj – to jest nasz cudowny Kłaj”
Przedszkole Samorządowe w Kłaju
14.45 – Wiejska Biesiada - program artystyczny
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku
15.15 – „Polowanie na żubra, średniowiecze, a teraźniejszość”przedstawienie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu
15.45 – „Pokaz Mody Ekologicznej”
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju
16.00 – Piosenki o Kłaju
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju
17.00 – Prezentacja Dziecięcego Zespołu Tanecznego DANCE
& FUN
17.10 – 18.00 OESWU – koncert hip-hopowy
Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy Kłaj
12.30 – Chór Camerata z Wieliczki - występ
13.15 – Koncert Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca im. Matki
Zofii Czeskiej
16.20 – „Piękna i Bestia” – występ taneczno-muzycznoteatralny
Grupa pod opieką Ewy Lipińskiej-Glicy
18.00 – „Balladyna”
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju, Kółko AktorskoTeatrlane „KAT”
Park w centrum Kłaja
15.00 – 18.00 – Rodzinny Turniej Strzelecki
Zarząd Miejsko- Gminny LOK Niepołomice, TKKF Wiarus
Niepołomice, Komendant Tomasz Joniec, Komisariat Policji
Niepołomice
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O przytulisku
W Kłaju działał PRYWATNY HOTEL dla zwierząt. Jego uruchomienie i funkcjonowanie było
całkowicie niezależne od lokalnego samorządu. Co więcej gmina Kłaj mimo iż przytulisko
funkcjonowało na jej terenie nigdy nie korzystała z jego usług.
Obiekt został objęty standardowymi kontrolami Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.
Wynikiem inspekcji nie było jednak zamknięcie przytuliska.
W obliczu alarmujących sygnałów o warunkach bytowych w jakich znajdują się bezdomne zwierzęta
i braku adekwatnych rozwiązań ze strony odpowiedzialnych służb psy udało się czasowo odebrać
i przekazać pod opiekę Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wyłącznie dzięki mojej
natychmiastowej decyzji. Rozstrzygnięcie wydano na wniosek inspektorów KTOZ. Obserwatorzy całej
sprawy, miłośnicy czworonogów wystosowali wiele podziękowań za przyjęcie takiego zdecydowanego
stanowiska przez władze Gminy Kłaj.
Miejsce przebywania psów określane w mediach jako „schronisko” nie było nim, gdyż na takie nie wydałem stosownej decyzji. Dokumentacja jaką
otrzymała gmina w tej sprawie nie spełniała określonych wymogów prawnych. Po drugie lokalizacja hotelu określona jest w planie zagospodarowania
przestrzennego jako obszar hodowli rolniczej, co tym bardziej uniemożliwiało jego przeznaczenie pod schronisko.
Dlatego bezprawnie i z olbrzymią szkodą dla wizerunku gminy wskazuje się na jej odpowiedzialność w kwestii powstania i funkcjonowania
przytuliska.
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Kolejne wątki
w sprawie bezdomnych
zwierząt
5 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu
wielickiego z reprezentantami fundacji PSI LOS. Inicjatorem spotkania
był wójt Zbigniew Strączek.

edukacyjne z udziałem najpopularniejszych aktorów w Polsce. Wspólnie
z Państwem chcemy stworzyć wzorowo zarządzane schronisko, które w kraju
będzie wskazywane jako przykład – podkreślił obecny na spotkaniu prezes
fundacji Andrzej Jaworski.
O dalszych szczegółach sprawy, po przyjęciu w tej kwestii oficjalnego
stanowiska przez gminy powiatu wielickiego będziemy Państwa informować..

Czworonogi wciąż

czekają

JUSTYNA WALIGÓRA

OLIWIA BIEDA

– W całym regionie problem bezdomności zwierząt istnieje i z każdym
rokiem się intensyfikuje. Stąd propozycja dla samorządowców, by wspólnie
zastanowić się nad zapewnieniem godnej opieki dla bezdomnych psów.
Utworzenie międzygminnego, wzorowo zarządzanego schroniska jest w tym
momencie najbardziej optymalnym rozwiązaniem – mówi wójt Zbigniew
Strączek.

Po zamknięciu szarowskiego hotelu dla psów, zwierzęta
czekają na nowych przyjaciół i nowe domy. Pomóc można nie
tylko zabierając pieska do domu ale także ofiarowując dla nich
karmę, koce, kołdry, środki czystości, gumowe rękawiczki czy
pieniądze.

Projekt miałby być zrealizowany wspólnie z Fundacją PSI LOS. Znana
w całym kraju organizacja niesie wszechstronną pomoc zwierzętom
bezdomnym i pokrzywdzonym. Realizuje swoje cele poprzez wpieranie
schronisk i przytulisk, organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórek darów,
propagowanie odpowiedzialnego i humanitarnego stosunku do zwierząt,
oraz działanie na rzecz ustanowienia przepisów chroniących dobrostan
zwierząt.
- Współpracujemy z portalem INTERIA.PL, który jest oficjalnym partnerem
medialnym naszej Fundacji, Radiem Kraków, Międzynarodową Bazą Danych
SAFE-ANIMAL, z portalem społecznościowym „Kraków Razem” oraz Portalem
Miłośników Zwierząt „Chwila dla Pupila”. Prowadzimy zajęcia edukacyjne
w szkołach m.in. British International School of Krakow oraz akcje

Zbiórka darów i datków odbywa się w kwiaciarni „Niezapominajka”
przy ul. Asnyka 6 w Wieliczce (obok delikatesów Paleo). W hotelu
„Psia Kość” w podwielickiej Lednicy Górnej, wciąż czekają
spragnione miłości psy. Osoby zainteresowane adopcją bądź
odwiedzinami proszone są o wcześniejszy kontakt
pod nr 509 188 082.
Adoptować przyjaciela będzie można także 26.08.2012 na
Bulwarach Wiślanych pod Dżokiem. Podczas ostatniej tego typu
akcji, dom znalazło 10 psów. Mamy nadzieję, że i tym razem nie
zabraknie ludzi wielkiego serca.
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Jesteśmy Liderem
Ekologii

Hejże na Kłaj!
– czyli olimpijska rywalizacja najlepszych
kolarzy w Polsce

Gmina Kłaj została Liderem Ekologii. Prestiżowe wyróżnienie
przyznano samorządowi w Plebiscycie Euro-Gmina. Statuetkę za
dotychczasowe proekologiczne przedsięwzięcia oraz certyfikat
potwierdzający spełnienie europejskich kryteriów odebrał wójt
Zbigniew Strączek.

92 najlepszych kolarzy z całej Polski wystartowało w XVIII
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kolarstwie Szosowym.
Kłaj po raz drugi gościł jej uczestników. A o tempie ekscytującej
rywalizacji niech świadczy średnia prędkość zwycięzców wyścigu:
fenomenalnej Natalii Radzickiej – 38,45 km/h i sensacyjnego
Mikołaja Gutka – 42,49 km/h.

JUSTYNA WALIGÓRA

JUSTYNA WALIGÓRA

Ogólnopolski plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem
Ministra Gospodarki Wicepremiera Waldemara Pawlaka, a w naszym
województwie również pod patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego Marka Sowy oraz regionalnych rozgłośni radiowych
i wydawnictw prasowych. Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja
Gospodarcza EURO-PARTNER. Inicjatywa stała się ważnym
elementem promocji dobrych praktyk podejmowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego.

Sportową rywalizację młodych ludzi, kwalifikuje się jako Mistrzostwa
Polski w kategorii wiekowej juniorów. O tytuł Mistrzów Polski
rywalizowało 40 dziewcząt i 52 chłopców. Jazda indywidualna na czas
chłopców i dziewcząt objęła dystans 10 km. Aby wystartować w Kłaju

Osiągnięcia samorządów oceniała Kapituła, złożona z profesorów
ekonomii, przedstawicieli izb rzemieślniczych i stowarzyszeń
biznesowych województwa małopolskiego oraz ekspertów
z urzędów: Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. Pod lupą znalazły
się efekty działań w różnych kategoriach: od rolnictwa, przez
gospodarkę, turystykę, oświatę, służbę zdrowia, kulturę,
bezpieczeństwo czy infrastrukturę, aż do niezwykle ważnej dla
wszystkich ekologii.
W tegorocznej edycji konkursu w samej Małopolsce startowało
18 gmin i 15 miast. W gronie zwycięzców znalazło się odpowiednio
6 i 8 z nich. – Możemy być dumni, że działania samorządu zostały
docenione przez grono ekspertów. To wspaniałe wyróżnienie dla
Gminy. Jako Lider Ekologii podkreślamy nie tylko „ekoinwestycje”
ale również to, że gmina jest jedną z najbardziej naturalnych
w Małopolsce. Prestiżowy tytuł jest drugim tego typu dla Gminy po
wyróżnieniu w konkursie Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP ”Na
Najbardziej Ekologiczną Gminę” – podkreśla wójt Zbigniew Strączek.
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trzeba było przejść zwycięsko cztery eliminacje w ramach Pucharu Polski.
Olimpijską rywalizację po złożeniu meldunku przez głównego
sędziego zawodów Marka Kosickiego otworzył wójt Zbigniew Strączek.
Imprezę rewelacyjnie poprowadził korespondent sportowy, członek
Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Skorupa.
O wrażenia z przebiegu Mistrzostw zapytaliśmy uczestników.
– Zawodom towarzyszyła świetna atmosfera. Dużym plusem były
również rewelacyjne warunki na trasie: bardzo dobra nawierzchnia i brak
zakrętów - podsumowuje Kamil Wrona z Legnicy. Bardzo dobre
zabezpieczenie wyścigu chwali główny sędzia Olimpiady Marek Kosicki.
Z kolei brązowa medalistka Agata Drozdek podkreśla, że walka o podium
toczyła się w olbrzymim upale.
O arkanach polskiego kolarstwa rozmawialiśmy także z Martyną
Kobylińską prowadzącą internetowy serwis kolarski pro-cycling.org.
– Na rowerze jeździ każdy, a mało kto interesuje się kolarstwem. Niewiele
jest również tej wielkości imprez kolarskich w Polsce. A istniejące w dużej
mierze odbywają się dzięki ludziom dobrej woli. Cieszę sie, że tylu
młodych i obiecujących zawodników otacza się wsparciem. Gdyż
kolarstwo w Polsce to wciąż bardziej pasja niż zawód.
Wyniki, kategoria kobiety: Mistrz Polski na rok 2012 – Natalia
Radzicka (woj. wielkopolskie), I wicemistrz – Katarzyna Kozyra (woj.
podkarpackie), II wicemistrz – Agata Drozdek (woj. lubuskie). Kategoria
mężczyźni: Mistrz Polski na rok 2012 - Mikołaj Gutek ( woj. lubelskie),
I wicemistrz – Patryk Górecki (woj. mazowieckie), II wicemistrz – Szymon
Sajnok (woj. pomorskie). Serdeczne gratulacje!
Współorganizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach
Letnich wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Małopolskim
Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Urzędem Marszałkowskim,
Małopolskim Związkiem Kolarskim to ogromne wyróżnienie oraz świetna
promocja i popularyzacja rekreacyjnych walorów Gminy Kłaj.
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Powrót Matki po
ćwierćwieczu

Ujarzmić Tusznicę.
Projekt za 200 tys. zł.

Mieszkańcy Gruszek uczestniczyli w poświęceniu kapliczki z odrestaurowaną
figurą Matki Bożej. Po 25 latach figura została przypadkowo odnaleziona.
Dzięki wspólnej pracy lokalnej społeczności „Matuchna” powróciła.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zabezpieczenia
powodziowego w zlewni potoku Tusznica z uwzględnieniem
budowy: suchych zbiorników retencyjnych właściwego
ukształtowania koryta Tusznicy oraz cieków w zlewni a także
inne możliwe działania obniżające zagrożenie powodziowe m.in.
przekierowanie części wód opadowych poza koryto Tusznicy
– to najważniejsze cele podpisanej w siedzibie Urzędu Gminy
Kłaj umowy pomiędzy Małopolskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych a wykonawcą zadania firmą Olbrych-Malik.

Radny Gruszek
Marcin Kowalczyk
Od wielu lat nad historią figurki głowiło się wielu mieszkańców. Zniknięcie posążka
znajdującego się w Gruszkach na skrzyżowaniu do Brzezia, u państwa Zielonków
stanowiło nierozwikłaną zagadkę.
Trudno sprecyzować dokładną datę powstania kapliczki. Według Pani Zofii Drożdż
postawiono ją około 1929 r. Inna zaś wersja mówi, że figura stanowiła wotum
wdzięczności za uratowanie życia pani Zielonki z „łapanki” podczas okupacji.
Blisko 25 lat temu ze względu na uszkodzenia figura została ściągnięta. Nikt
jednak nie potrafił wskazać miejsca jej złożenia. Przełom nastąpił 28.01.2012 roku,
gdy Henryk Kowalczyk odnalazł ją na strychu, u państwa Zielonków. Figurę
przekazano na kilka tygodni do renowacji rzeźbiarzowi Adamowi Hytrosiowi. Jako
radny Gruszek wspólnie z żoną chcieliśmy sfinansować budowę kapliczki. Jednak
mieszkańcy chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Szczególne
podziękowania składam Henrykowi Kowalczykowi, Stanisławowi Chmielarskiemu,
Mieczysławowi Goryczce, Leszkowi Włodarzowi, sołtys Gruszek Helenie Szlachcie,
Bogusławie Kruczkowskiej i paniom z Rady Sołeckiej. Budowa wymagała wielu
poświęceń, ale towarzyszyły jej niezapomniane chwile. „Nasza Matuchna” jak ją
dawniej nazywano, powróciła do nas radosna.

JUSTYNA WALIGÓRA
Dramat mieszkańców zaczął się dwa lata temu. Na co dzień niewielki
potok Tusznica zaskoczył wówczas swą niszczycielską siłą. Od tego
momentu właściciele okolicznych domostw żyją w jego „cieniu” .
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy a zwłaszcza najbardziej
narażonego na skutki powodzi Targowiska to priorytet. Uwolnienie
od strachu i obaw naszych mieszkańców to najważniejsze zadanie.
Dziękuję za pomoc i mocne zaangażowanie w te działania Marszałka
Województwa Małopolskiego Marka Sowy – zaznaczył podczas
spotkania wójt Zbigniew Strączek.
Umowę w obecności kierownika Inspektoratu Rejonowego
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
Antoniego Łacha, przewodniczącej Rady Gminy Lucyny Buczek,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sylwestera Skoczka,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jana Gaja, prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Targowisko Anny Wójtowicz oraz sołtysa
Mieczysława Piwowara podpisali wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak, wójt Zbigniew Strączek, dyrektor
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Bogusław
Borowski oraz przedstawiciele firmy Olbrych-Malik.

Mamy nowego posła
Po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego posła Aleksandra Grada
jego miejsce w Sejmie zajęla 54 - letnia prawniczka z Wieliczki – Elżbieta
Achinger.
Elżbieta Achinger jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez wiele lat pracowała w sądzie
wojewódzkim w Krakowie.
Obecna posłanka była również przedsiębiorcą - współzakładała firmę
produkcyjno - handlową "REGIS" a następnie pełniła funkcję Pełnomocnika
Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością. W wyborach samorządowych
2010 roku uzyskała mandat Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Prywatnie - jest mężatką, matką trzech córek oraz opiekunem dwojga
rodzeństwa w ramach rodziny zastępczej.
– „Za wielki zaszczyt poczytuję sobie objęcie mandatu posła na Sejm RP.
Wierzę że moje długoletnie prawnicze doświadczenie przyda się w Sejmie
w którym mamy w chwili obecnej zaledwie kilkunastu posłów – prawników –
mówi poseł Elżbieta Achinger.

- Opracowanie kilku koncepcji zabezpieczenia Tusznicy a następnie
zlecenie ich wykonania powinno rozwiązać problem zagrożenia
powodzią w gminie Kłaj. Efekty pracy nad projektem wartym blisko
200 tys. zł poznamy do 15 grudnia. Po tym terminie ruszy
przygotowanie specjalistycznej dokumentacji, na bazie której będą
mogły rozpocząć się prace budowlane – podkreślił wicemarszałek
Wojciech Kozak.

Dołącz do nas
na facebooku
Klikajcie, „lajkujcie”, wysyłajcie linki znajomym,
odwiedzajcie nas często i gęsto.
Liczymy na wciągające anegdoty, opisy, propozycje
a nawet ciekawe zdjęcia z naszego regionu.
Chcemy być dla Was i przez Was współtworzeni.
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Rewelacyjne - XIV Dni Szarowa
Wspólna robota to ich specjalność! Członkowie Rady Sołeckiej Szarowa, druhowie z szarowskiej OSP, sportowcy ze Zrywu oraz Rada
Rodziców ZSO jak co roku przygotowali moc atrakcji na święto swojej miejscowości.

JUSTYNA WALIGÓRA
Jak, co roku scena przy ZSO w Szarowie gościła znakomitych
artystów. Przed publicznością zaprezentowały się m.in. „Jagodzianki”
– zerówka pod opieką Bernadetty Prochwicz oraz niepołomickie
mażoretki. Bardzo aktywni byli „Jaskółkowicze”: przygotowali loterię
fantową, malowanie twarzy oraz naklejanie wodnych tatuaży. Można
było ich również zobaczyć w humorystycznym przedstawieniu pt.
„Czerwony kapturek szuka księcia”, przygotowanym z pomocą
Joanny Stali.

obserwatorów pojawiły się „najróżniejsze” i najbardziej oryginalne
egzemplarze. Dodajmy, że chętnych na przejażdżkę nimi zwłaszcza
po stronie najmłodszych długo nie brakowało. Taneczne rytmy
z kolei serwowali didżeje i zespół THB BLUES.

W repertuarze chłopaków ze Szmecpaki znalazło się wiele
popularnych piosenek biesiadnych. O dobry nastrój publiczności
troszczyła się Dorota Chudecka oraz towarzyszący jej podczas
konkursów i zabaw dedykowanych najmłodszym - Mariusz Wróbel
a w trakcie aukcji jak zawsze energiczny i przykuwający uwagę
proboszcz Adam Kozłowski. Wspomniana aukcja o wdzięcznym
tytule „Kupi, nie kupi. Potargować trzeba…” na dobre zagościła
w programie Dni Szarowa. I tym razem podczas jej trwania nie
zabrakło emocjonujących momentów. Przebijając ofertę wójta
rękodzieło autorstwa Krystyny Kuzaj wylicytowała sołtys Alicja
Wójtowicz. Za najwyższą kwotę 700,00 zł „poszła” szklana rzeźba
Mirosława Kowala, którą wylicytował Adam Dziadur. Anna Jachymek
wylicytowaną przez siebie płytę szarowsko-dąbrowskiej Grupy
Kolędniczej w artystycznej oprawie z podpisami wykonawców
i jednego z najlepszych akustyków w Polsce Tadeusza
Mieczkowskiego przekazała do miejscowego Domu Kultury.
Gośćmi Dni Szarowa byli min.: wójt Zbigniew Strączek z małżonką,
wiceprzewodniczący Sylwester Skoczek wraz z małżonką,
wiceprzewodniczący Jan Gaj, przewodniczący Rady Powiatu Adam
Kociołek z małżonką oraz radni i sołtysi gminy Kłaj.
Dużą dawkę emocji dostarczył również pokaz strażacki oraz parada
motocykli. Wśród pięknie prezentujących się maszyn zdaniem
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Szarowscy studenci zorganizowali wspaniały konkurs Karaoke.
O tym, jak bardzo był udany, świadczy duża liczba chętnych do
zaprezentowania swoich wokalnych możliwości. Atrakcją dla małych
pociech były liczne konkursy i zabawy. Najmłodsi mogli spróbować
swoich sił w chodzeniu na szczudłach, przewlekaniu nici przez igły,
ustawianiu piramidy z puszek. Nie brakło też sportowej rywalizacji:
jazdy slalomem na rowerze czy emocjonującego zarówno po stronie
uczestników jak i obserwatorów - przeciągania liny. Loterie fantową
pełną atrakcyjnych nagród przygotowała jak zawsze Elżbieta Baja.
Główne nagrody w loterii fantowej: wycieczkę szlakiem polskich
„znaków” na Ukrainę oraz tablet wygrali kolejno Sylwia Gąsłowska
i Aleksandra Pagacz. Pięknie zapowiadającą się podróż ufundowało
Biuro ANDATUR z Bukowna.
Dochód uzyskany z organizacji imprezy przeznaczono głównie na
remont sali widowiskowej WDK.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy Kłaj.
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PODZIĘKOWANIE
,,Dobroć serca jest tym,
Czym ciepło słońca.
Ono daje życie”.
Podczas XIV DNI SZAROWA dopisało wszystko: artyści,
wystawcy, publiczność a zwłaszcza pogoda, dzięki czemu
mogliśmy się świetnie bawić przez dwa dni.
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność niezawodnej,
ciągle spontanicznie pomagającej młodzieży z OSP
i ,,ZRYW-u”, naszemu Księdzu Kanonikowi Adamowi
Kozłowskiemu za wsparcie i aukcję, Dorocie Chudeckiej
za kolejny raz brawurowo poprowadzoną konferansjerkę.
Dziękuję Przemkowi Wajdzie – głównemu energetykowi
imprezy – za ,, dobre prądy”.
Całemu wspaniałemu zespołowi ludzi za pomysły
i ciężką pracę po stokroć dziękuję.
Dziękuję mieszkańcom i gościom, którzy wzięli udział
w imprezie.
Zapraszam na wielki jubileusz XV Dni Szarowa już za rok.
Alicja Wojtowicz
Sołtys Szarowa
Organizatorzy XIV Dni Szarowa wdzięcznym sercem
dziękują sponsorom za hojność, wkład finansowy
i rzeczowy dzięki którym mogliśmy radośnie bawić się
podczas tradycyjnego święta naszej miejscowości.
Wasz dar dobrze wykorzystaliśmy.
Sponsorzy XIV Dni Szarowa:
1. Jarosław Jastrzębski. Szarów.
2. Gminna Spółdz. Handlowo-Usł. S.Ch. Kłaj. ,,Delikatesy
Centrum”.
3. Urząd Gminy w Kłaju.
4. Zbigniew Strączek. Wójt Gminy Kłaj.
5. ,, Andatur”. Usługi Turystyczno-Przewozowe. Barbara
Krzemień, Stanisław Ślusarczyk. Bukowno.
6. Ks. Kanonik Adam Kozłowski. Szarów.
7. Adam Dziadur. Piekarnia ,, Janek” w Szarowie.
8. Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze.
Łężkowice 115.
9. Adam Kociołek. Radny Powiatowy. Przewodniczący Rady
Powiatu.
10. Aleksandra Kociołek. ,, CLIBRO” Poligraficzna Agencja
Reklamowo Wydawnicza.
11. Sebastian Łysiak. Szarów.
12. Adam Jarecki. Biuro Usług GeodezyjnoKartograficznych. Szarów.
13. Stanisław Hytroś. Zakład Blacharstwa Samochodowego.
Dąbrowa.
14. Maria, Stanisław Jach. Szarów.
15. Renata, Grzegorz Jach. Szarów.

16. Dariusz Ryś. Szarów.
17. Stanisław Iwulski. Usługi, Transport, Roboty Ziemne.
Szarów.
18. Piotr Kalicki. Radca Prawny. Szarów.
19. Aleksander Mleko. Transport Usługowy. Dąbrowa.
20. Józef Zawadzki. Sklep Spoż- Przem. ,,Mini Delikatesy”.
21. UKS Alfa. Szarów.
22. Tomasz Jasiński. Firma Transportowa. Targowisko.
23. Agnieszka, Krzysztof Dumieński. Sklep Przemysłowy
Szarów.
24. Marian Włodarczyk. Szarów.
25. A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. Kraków.
26. Zdzisław Prochwicz. Zakład Kamieniarski,,PRO-GRANIT”.
Łyskanie.
27. Marek Mikuła. Skutery. Firma Handlowo- Usł. ,, Elmar”.
Dąbrowa.
28. Elżbieta Baja. Radna Gminy Kłaj.
29. Paweł, Mieczysław Orlik.Zakł. Wod. – Kanaliz. Szarów.
30. Marta Orlik. Sklep Spoż.- Przemysł. Szarów.
31. Sylwia Gawlik. Szarów.
32. Bogdan Gracz. Przeds. Usł- Handlowe. Szarów.
33. Piotr Iwulski. ,, KRUSZ – BUD”. Zakład Eksploatacji
Kruszywa.
34. Elżbieta Rabijasz. Sklep Familijny ,, Kubuś”. Szarów.
35. Sylwester Skoczek. Radny Gminy Kłaj
36. Marian Wajda. Zakład Elektroinstalacyjny ,, INTEL-SYS”.
Szarów.
37. Biuro Oriflame.
38. Tadeusz Wajda. Firma Instalacyjna ,, Wod-Kan-Co”.
Dąbrowa.
39. Roman Marosz. Prezes OSP Dąbrowa.
40. Jadwiga Skwara. Firma Handlowa ,, DORAPOL”. Szarów.
41. Kazimiera Olchawska. Sołtys Grodkowic.
42. Firma Gastronomiczna ,, FRYKAS”. Tomasz Wajda,
Zbigniew Buczek.
43. Ewa Dziedzic. Salon Fryzjerski ,, EWA”. Szarów.
44. Anna Jachymek. Restauracja-Hotel ,, AZALIA”. Szarów.
45. Teresa Pawelec. Biuro Księgowe. Brzezie.
46. Dorota Bajdała. P.P.H. ,, BAX II”. Szarów.
47. Paweł Jędrzejczyk ,, PAW-MET”. Dąbrowa.
48. ,,IMAGINE”. Marcin Teutsch. Szarów 297.
49. Adam, Mirosław Kowal. Zakład Szklarski. Dąbrowa.
50. Artur Chudecki. P.H.U.,, Art” Niepołomice.
51. Marek Lasoń. Firma budowlano Remontowa ,, LASOŃ BUD”. Szarów.
52. Anita Jachymek. Bar ,, Ranczo”. Szarów.
53. Marcin Gruszecki. Zakład Mechaniki Pojazdowej. Szarów.
54. Marek Parzonka. Firma ,, DAWIDEX” Zakład Produkcji
Spożywczej. Łyskanie.
55. Nikodem Wajda. Sklep Spoż. ,, NIK_ MAR”. Szarów.
56. Ośrodek Wypoczynkowy ,, GROSIK”. Wieliczka.
57. Gospodarstwo Ogrodnicze. L. J. Kukiełka. Brzezie.
58. Kółko Rolnicze. Szarów.
59. Krystyna Kuzaj. Szarów.
60. Alicja Wójtowicz. Sołtys Szarowa.
61. Przemysław Wajda. Szarów.
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Zakończenie roku
akademickiego na UTW
Nasi seniorzy również mają wakacje! Sześćdziesięciu studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego odebrało pamiątkowe
dyplomy. Absolwentom gratulowali inicjatorzy utworzenia Uniwersytetu w Kłaju:
posłanka Elżbieta Achinger oraz wójt Zbigniew Strączek.
JUSTYNA WALIGÓRA
Sobota 23 czerwca dla słuchaczy
kłajowskiego UTW była dniem wyjątkowym.
W sali widowiskowej Urzędu Gminy
uroczyście zakończono pierwszy w historii
tej Jednostki - rok akademicki. Za wspólną
realizacje zadań dziękował, prowadzący
uroczystość Ryszard Chwil. – Szczególne
wyrazy wdzięczności za wyjątkowy wkład
pracy na rzecz UTW kieruję do Marii Chyl
oraz Teresy Maziarz. Nasze spotkania
wypełniły nie tylko wykłady ale i wycieczki
oraz wspólne zabawy. Wysoka frekwencja
podczas zajęć świadczy o interesujących tematach jakim poświęcono tegoroczny cyklstwierdził.
– Powołanie UTW w Kłaju wpisuje się w obchodzony w całej Europie Rok Seniora. Państwa
zaangażowanie i aktywność są wyraźnym sygnałem, że tego typu działalność jest bardzo
potrzebna – zaznaczyła Elżbieta Achinger. – Zachęcam i proszę abyście zachęcali innych do
wstępowania w studenckie szeregi. Zdobyta wiedza, ilość stawianych pytań pokazują, że ten
Uniwersytet naprawdę żył – podkreślił wójt Zbigniew Strączek.
Niesamowicie ekspresyjnym momentem spotkania był występ wielickiego Chóru Camerata
pod dyrekcją Izabeli Szoty, przy akompaniamencie Małgorzaty Westrych. Miłośnicy śpiewu
zabrali publiczność w wakacyjną podróż dookoła świata. Wykonali najbardziej popularne
i najpiękniejsze arie, fragmenty oper i musicali. Gościnnie wystąpił solista Opery Krakowskiej
Konrad Szota.

Podziękowania UTW
Uroczyste zakończenie roku świętowało wspólnie 110 osób. Swoją obecnością zaszczycili
nas Elżbieta Achinger, wójt Zbigniew Strączek, sekretarz Zbigniew Fic, przewodnicząca Rady
Gminy Lucyna Buczek, dyrektor szkoły Lucyna Dudziak, wicedyrektor Joanna Świegoda oraz
nauczyciele języków obcych i posługiwania się komputerem Marta Marzec, Anna Struzik
Katarzyna Czaja.
Składamy serdeczne podziękowanie osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej
imprezy a szczególnie sponsorom, Prezes Stanisławie Nowak SHU w Kłaju oraz wszystkim,
którzy pomogli przygotować i zorganizować tę uroczystość.
Zwłaszcza wielkie podziękowanie Rada Studencka i Rada Programowa oraz wszyscy
uczestnicy UTW składają chórowi Camerata z Wieliczki, który swoim występem wspaniale
uświetnił tę uroczystość.
Zarząd UTW
Rada Programowa
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Akordy miłości
i legenda filmu
Wystarczyło kilka wersów „Pana Tadeusza”
w interpretacji znanego aktora Jerzego
Zelnika, aby przenieść grodkowicką
publiczność w niepowtarzalny staropolski
klimat. Fantastyczną atrakcją były również
zaprezentowane unikatowe duety
Żeleńskiego. I tym razem urokliwy Pałac
Żeleńskich przyciągnął liczne grono
wielbicieli muzyki klasycznej.
JUSTYNA WALIGÓRA
Fragmenty najbardziej znanej polskiej historii
szlacheckiej zachwyciły po raz kolejny.
Poezje Mickiewicza nieprzypadkowo
połączono z utworami Żeleńskiego. – Nasz
wielki kompozytor bardzo cenił poezję tego
twórcy, a opera „Konrad Wallenrod” oparta
jest właśnie na jego dziele – powiedział
prowadzący koncert Ireneusz Trybulec. –
Naszym wielkim skarbem jest to, że w
Grodkowicach urodził się Władysław Żeleński,
uważany za największego obok Chopina
i Szymanowskiego polskiego kompozytora –
podkreślił.
Fantastyczną atrakcją były zaprezentowane
unikatowe duety Żeleńskiego. Kompletnie
nieznane utwory odkrył w oryginalnych
drukach Ireneusz Trybulec. Swoje
niesamowite możliwości wokalne
zaprezentowali wykonując dzieła Marta
Trybulec i Witold Wrona. Dwójce wokalistów
akompaniowała na fortepianie Elżbieta
Konopczak. W harmonijnym i niezwykle
melodyjnym stylu zaprezentowano również
pieśni Władysława Żeleńskiego. Widownia
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żywo i entuzjastycznie reagowała na
wszystkie artystyczne prezentacje.
Od piętnastu lat tradycje kulturalne
rodziny Żeleńskich kontynuowane są
w Grodkowicach z inicjatywy Marty
i Ireneusza Trybulców. Honorowy
patronat nad wydarzeniami sprawuje
wójt gminy Zbigniew Strączek.
Zadanie dofinansowywane ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kółko języka angielskiego działające
w Szkole Podstawowej w Kłaju wystawiło
drugą już w tym roku szkolnym sztukę
teatralną. Zarówno PINOCCHIO jak
i przedstawienie CLEVER RABBIT cieszyły
się dużym uznaniem.
IWONA NOWAK
Społeczność uczniowska podziwiała nie
tylko wspaniałą grę aktorów, ale
i samodzielnie wykonane stroje oraz
scenografię. Młodzi aktorzy z klas czwartych
i piątych doskonale wcielili się w swoje role.

Balladyna jak
się patrzy
W Sali Widowiskowej Gminy Kłaj odbyło
się przedstawienie szkolne „Balladyna”.
W spektaklu wzięli udział uczniowie klas
6 ZSO w Kłaju z Kółka Aktorsko –
Teatralnego.
MIROSŁAW KORTA
Pomysł na prezentacje „Balladyny” pojawił
się już po obejrzeniu dzieła Juliusza
Słowackiego w Nowohuckim Centrum
Kultury. Wydarzenie to rozpoczęło
działalność Kółka Aktorsko – Teatralnego.
– Żmudna praca, pierwsze próby czytania,
interpretacji, wyjaśniania fragmentami
niełatwego tekstu i oczywiście
opanowywanie pamięciowe dłuższych partii
dramatu – tak według Pani Bożeny
Karpińskiej opiekunki KAT wyglądały
pierwsze kroki.
Przygotowania przed tym wielkim
wydarzeniem wyglądały nadspodziewanie
pracowicie. Nie obeszło się również bez
trudności natury personalnej. Role męskie
musiały odegrać dziewczynki. Jedynie jako

Zaimponowali swoim kolegom kompetencją
językową, znajomością leksyki, struktur
gramatycznych i śpiewem, który stanowił
oprawę muzyczną. Uczniowie bardzo
chętnie uczestniczyli w warsztatach
teatralnych, ambitnie podchodzili do
każdego problemu i byli bardzo kreatywni.
Wykazali duże talenty aktorskie.
Wszystkim uczestnikom kółka językowego
DRAMA gratuluję i życzę wielu sukcesów
w przyszłym roku szkolnym.

Święto
Ziemniaka
- teren przy Wiejskim
Domu Kultury
woźnica Kirkora, wystąpił miłośnik
motocykli Pan Wojciech Wilk. Jego maszyna
– piękny zatopiony w czerni motocykl
posłużył za karetę.
Dzieci dały piękny występ okraszony
brawami. Kierujemy do nich duże słowa
podziękowania.
OBSADA:
Balladyna - Izabela Mieńkowska, Alina Kamila Duchnik, Wdowa - Katarzyna Kosak
Kirkor - Weronika Kowalska, Pustelnik Izabela Lupa, Filon - Magdalena Łyżwińska
i Natalia Reszek, Chochlik - Magdalena
Kuras, Skierka - Paula Jankowska, Goplana Anna Turkiewicz, Grabiec - Natalia
Konieczna i Katarzyna Nowak, Sługa - Anita
Klima, Narrator - Katarzyna Kołodziej.
Woźnica nad Woźnicami - Wojciech Wilk.
Chórek: Kamila Godyń, Natalia Reszek,
Natalia Marasek, Anna Mięso, Ślusarz
Agnieszka.

1-2 września
Dąbrowa
Przed nami mnóstwo
niesamowitych atrakcji
a wśród nich m.in.: gwiazdy
muzyki, wyroby regionalne,
sceniczne prezentacje
artystów oraz wiele
niespodzianek i oryginalnych
konkursów. Szczegóły na
plakatach i stronie
www.klaj.pl

Zapraszamy
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DZIEŃ DZIECK A

Dzień Dziecka
w Szarowie
Rada Rodziców wspólnie z UKS Alfa i Księdzem Proboszczem Adamem
Kozłowskim zorganizowała Dzień Dziecka. Na dzieciaki i młodzież
szarowskiej szkoły czekało mnóstwo atrakcji, gier i konkursów.
Dużą popularnością cieszyła się strzelnica, gdzie każdy mógł wypróbować
swoje „oko” trafiając do tarczy z wiatrówki lub paintballa. Wielką próbą
odwagi był zjazd na „tyrolce” z wysokości 5 metrów. Śmiałków nie brakowało.
Amatorzy mocniejszych wrażeń mogli zasmakować przejazdu na „ścigaczach”.
Z kolei młodzi strażacy z OSP Szarów prowadzili zawody polegające na
trafieniu z wozu strażackiego do celu i napełnieniu kanistrów wodą. Okazało
się to nie lada wyzwaniem dla dzieci. Ponadto odbył się mecz piłki siatkowej
rodzice i nauczyciele kontra młodzież gimnazjum. Młodzież za wygrany mecz
otrzymała puchar lodowy, a przegrani miniaturowy samochodzik ferrari.
Wśród różnorakich konkurencji każdy znalazł coś dla siebie. Zapaleni
cykliści wzięli udział w wyścigu rowerowym. Natomiast najmłodsi próbowali
strzałów do bramki piłkarskiej czy skakankowego biegu.

Odkrywają regionalne
smaczki
W Gminnej Izbie Regionalnej trzecioklasiści Zespołu Szkół w Kłaju poznawali
zapomniane zwyczaje gospodarskie. Spotkanie prowadziły Panie: Krystyna
Gierat – kierowniczka GIR, Zofia Przeździk z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
nauczycielki Bożena Kołodziej i Teresa Maziarz.
MIROSŁAW KORTA
Intencją spotkań jest popularyzowanie dawnych zwyczajów. Na początek tradycję
ludowego gospodarzenia podpatrzyli uczniowie klasy III B. Rozentuzjazmowane
dzieci z radością wysłuchały krótkiej prelekcji. Pani Gierat opowiedziała jak dawniej
wykonywano obowiązki domowe. Następnie krok po kroku odkrywano tajniki
sprzętów codziennego użytku. Archaiczne urządzenia, dziś już nie stosowane,
zrobiły niesamowite wrażenie. Jednak największą atrakcją była możliwość
samodzielnego przygotowania przez dzieci masła, sera oraz owsianki. Ponadto
każdy mógł zrobić pranie na tarce. Przy okazji najmłodsi obejrzeli zgromadzone
eksponaty takie jak narzędzia rzemieślnicze czy pięknie zdobione makatki.
O efektach pracy, dzieci wypowiedziały się ze smakiem. Czekał na nich
własnoręcznie przygotowany ser, który ukradkiem zniknął z półmiska.

Nasi w Rabce
Wyjście na Maciejową i uciechy Rabkolandu – tak zaczęły wakacje dzieci
z ZSO w Kłaju. Na zorganizowanej przez Radę Sołecką Kłaja wycieczce mogli
poznać atrakcje turystyczne Rabki. Wyjazdu nie popsuła ani awaria
autobusu, ani pogoda w kratkę.
MIROSŁAW KORTA

Fundatorami nagród byli:
Rada Sołecka Dąbrowa, Pan Sylwester Skoczek, Pan Krzysztof Kowalski, Pani Alicja Wójtowicz, Pani
Agnieszka Wojciechowska, Pan Paweł Wojtaczka, Pan Jarosław Jastrzębski, Państwo Renata
I Grzegorz Jach, Państwo Maria i, Stanisław Jach, Pan Marek Lasoń, Pan Stanisław Iwulski, Pan Piotr
Lichoń, Pani, Anna Jachymek, Pani Anita Jachymek, Pani Agnieszka Wróbel, Pan Marek Wietecha,
Pan Marcin Gruszecki, Pan Marek Mikuła, Pan Adam Wantuch, Pan Tomasz Wajda
Dzięki nim i wszystkim rodzicom, którzy szczodrze i bezinteresownie zaangażowali się
w organizację tego dnia, każda dziecięca buzia promieniała szczerym i wdzięcznym uśmiechem.
Dziękujemy!!!
Agnieszka Wróbel
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Wojciech Wilk – nasz przewodnik, z ogromnym zapałem turystycznego guru
omawiał piękne zakątki trasy przejazdu. Rabka – cel naszej podróży, niewielka
podgórska mieścina, ku zaskoczeniu uczestników wycieczki była nie lada
rarytasem.
Przechodząc ul. Orkana, nazwaną tak od nazwiska wielkiego poety
podziwialiśmy zabytkowy kościół oraz teatr lalek. W pięknie odrestaurowanym
parku przycupnęliśmy by zażyć klimatu solankowych źródeł z tężni wypełnionej
brzozowymi gałązkami.
Potem przyszedł czas na prawdziwą przygodę - wyjście w góry na Maciejową.
Wyprawa wymagała sporych umiejętności wspinaczkowych, a i pogoda nas nie
rozpieszczała.
Po powrocie z górskiego traku wszyscy spotkaliśmy się w Rabkolandzie. Dzieci
z wypiekami na twarzy rzuciły się w wir atrakcji parku rozrywki. Żetony do maszyn
rozeszły się w trymiga. Nasza obecność w Rabce, będzie zawsze miło wspominana.

Sponsorami wycieczki byli: Justyna Liszka – firma GLAS SERWIS, MPO
Kraków, Caritas Kłaj.
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PROJEK T Y

Kontynuacja projektu „Stawiam na siebie”
W marcu br rozpoczął się II etap realizacji projektu „Stawiam na siebie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Dobro Dziecka” na rzecz Środowiskowych Domów Samopomocy w Brzeziu, Tomaszkowicach i Niepołomicach. Beneficjenci od marca do czerwca br
zostali objęci zajęciami; doradztwem zawodowym, poradnictwem prawnym, szkoleniem aktywnego poszukiwania pracy. Podopiecznym zostały
również zorganizowane bale oraz 3-dniowy wyjazd usamodzielniający w Bieszczady. Każdy z Beneficjentów został skierowany przez doradcę
zawodowego na poszczególny kurs doskonalający; kurs ochrony osób i mienia, kurs profesjonalnego sprzątania, kurs kelnerski, kurs florystyczny,
kurs pracownika biurowego, kurs masażu, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs cateringowy. Następny etap realizacji projektu to staże wspierane
u pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynator Elżbieta Latos – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka.

Człowiek – Najlepsza Inwestycja!

Zapraszamy na III edycję projektu „Pracuje na swój sukces”.
We wrześniu w każdym gimnazjum w: Brzeziu, Kłaju, Szarowie i Targowisku zostanie przeprowadzona rekrutacja do 3 edycji projektu„Pracuje na swój sukces”.
Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, pedagogiczno-psychologicznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, aktorskich, informatycznych oraz doradztwa
zawodowego. Zaplanowane są również wyjazdy edukacyjne do Wrocławia, muzeum, teatru i firm informatycznych. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji będą dostępne
w pierwszych tygodniach września u dyrektorów szkół.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie zajęcia i wyjazdy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynator Elżbieta Latos

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czerpią
natchnienie
z piękna przyrody
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”
przy wsparciu finansowym Gminy Kłaj
zorganizowało plener artystycznointegracyjny. Dzieci, młodzież i osoby
niepełnosprawne szukały inspiracji
w Skamieniałym Mieście koło Ciężkowic.

Rezerwat wybrano jako miejsce docelowe
ze względu na bliskość położenia oraz jego
„magiczne właściwości” .
Uczestnicy projektu przy okazji
zwiedzania Skamieniałego Miasta mieli
możliwość uwrażliwić się na piękno okolicy,
a swoje odczucia estetyczne przelać na płótno,
papier. Była także okazja sfotografowania
miejsc, które wywarły szczególne wrażenie na
uczestnikach warsztatów.
Plener kontynuowano w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Gruszkach.
Pod czujnym okiem wykwalifikowanej
kadry powstały piękne obrazy, rysunki
i szkice. Serdeczne podziękowania kierujemy
także do Pani Lucyny Buczek za wsparcie

artystyczne, które wzbogaciło przygotowany
plener.
Ewelina Makowiecka-Sieńko
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CO, GDZIE, KIEDY

W epoce
kamienia
szukanego
Kamienie wykorzystuje się do produkcji szkła,
w jubilerstwie, jako dodatki(topniki) do
metali, a nawet do konstrukcji promów
kosmicznych. Ale są wśród nas ludzie, którzy
je po prostu… przygarniają.
Jednym z nich jest mieszkaniec Kłaja Witold
Bogacz – zbieracz kamieni, podróżnik,
człowiek, dla którego świat stoi otworem.

Wójt Gminy Kłaj,
Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Kłaju,
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Kłaju,
Jednostka Wojskowa 42-28
oraz Nadleśnictwo
Niepołomice
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość upamiętniającą

73 Rocznicę
Wybuchu II
Wojny
Światowej,
która odbędzie się w piątek,
7 września 2012
przy Grobach Żołnierzy
w Puszczy Niepołomickiej.
Uroczyste rozpoczęcie o 11.30.

MIROSŁAW KORTA
Na podstawie mapy geologicznej, z młotkiem
i łopatą(i pozwoleniem) Pan Witold, niestrudzenie
poszukuje od wielu lat cennych okazów ukrytych
gdzieś pod ziemią. Niektóre mają ogromną
wartość materialną, inne tylko sentymentalną,
ale wszystkie jak jeden mąż są jego oczkiem
w głowie.
Malachit, lazuryt, heliotrop – te pojęcia są obce
dla przeciętnego Kowalskiego. Dla Pana Bogacza
to chleb powszedni, przynajmniej 3/4 miesiące
w roku, bo tyle mniej więcej czasu spędza on na
wyprawach.
Największy okaz jaki udało mu się „namierzyć”
waży bagatela… 100 kg – To agat, wykopany
w Polsce w miejscowości Nowy Kościół –
utrzymuje z dumą nasz podróżnik.
By realizować się jako znalazca kamieni, nie
stanowi dlań problemu dotarcie do odległego
kraju czy nawet kontynentu. – W Maroku byłem
12 razy. Jedna taka wyprawa to 12000 km – mówi
nasz odkrywca.
W przypadku Pana Witolda określenie „mieć serce
z kamienia” nabiera zupełnie innego znaczenia.
Chęć pokazania zebranych trofeów oraz
podzielenia się anegdotami z podróży umieszcza
go na podium ludzi pozytywnie zakręconych.
Zwiedzanie wystawy po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym pod nr.: 603 058 512.
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Maszerujmy razem!
7 września godz. 17.00
Puszcza Niepołomicka
Koło Emerytów i Rencistów w Kłaju
organizuje zlot miłośników nordic walking.
Zaprojektowana trasa spaceru wiedzie
najpiękniejszymi alejkami Puszczy
Niepołomickiej. Przed i po wyprawie
wykonywane będą bezpłatne pomiary
ciśnienia. Na wszystkich uczestników będzie
również czekał gorący posiłek.
Do udziału zapraszamy chętnych
w każdym wieku. Istnieje możliwość
wypożyczenia kijków.
Zgłoszenia: siedziba Koła Emerytów
i Rencistów w Kłaju, każdy czwartek o godz.
18.00 (parter Ośrodka Zdrowia w Kłaju) lub
pod nr tel. Marii Błaszczyk - 605-848-775.
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów
Ewa Godzic

Wydanie publikacji sponsorują
sponsorzy.
Podmiotem wspierającym
organizacyjnie powstanie książki
jest Urząd Gminy Kłaj.

„Z dziejów
Kłaja”
Dionizy Kołodziejczyk oddaje do rąk czytelnika
kolejną monografię. Tym razem poświęconą
miejscowości Kłaj. Pozycja wydawnicza, zbiega
sięz 750 rocznicą pierwszej pisemnej wzmianki
o Kłaju.
JOLANTA SYNOWIEC
Autor ukazuje związek Kłaja z regionem,
a jednocześnie zwraca uwagę na jego odmienność.
Twórca omawia szczegółowo geografię środowiska,
florę, faunę, zwyczaje, obyczaje ludzi. Cenny rozdział
dotyczy pradziejów Kłaja. Autor oddaje także głos
i miejsce do zaprezentowania się różnym instytucjom.
Książka jest zaopatrzona w solidny materiał
faktograficzny i fotograficzny. Materiał wzbogacony
jest o cenną część językową: nazwy osobowe,
podania, piosenki.
Publikacja stanowi nie tylko historię regionu,
to historia ludzi działających na tym terenie.
To powoduje, że epopeja Kłaja to właściwe
określenie dla tej książki.
Ta niewątpliwie nowatorska praca, bo nie mająca
poprzednich źródeł, z pewnością przybliży wiedzę
mieszkańców o swojej miejscowości. Przyczyni się
do spopularyzowania regionu, z którym autor jest
związany, do którego miłość towarzyszyła
mu w ciągu wielu lat życia.

Dni Łysokań
Impreza plenerowa
przy Wiejskim Domu Kultury w Łysokaniach
organizowana przez Radę Sołecką.
Na wspólną zabawę zapraszamy
w sobotę 18.08.2012 r.
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EDUK ACJA

ZSO W TARGOWISKU
– najlepsi uczniowie, największe sukcesy
W naszej szkole rok ten wypełniony był intensywną pracą, która przyniosła wymierne efekty w postaci sukcesów naszych uczniów.
Największe osiągnięcia to uzyskanie przez uczennicę szkoły podstawowej Marlenę Świętek tytułu laureata w Małopolskim
Konkursie Humanistycznym oraz tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego dla Aleksandry Murzyn z gimnazjum.
IWONA SOBAS
Ponadto uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach gminnych
i powiatowych; Gminnym Turnieju Pięknego Czytania- III miejsce
w kategorii szkół podstawowych- Marlena Świętek, w kategorii
gimnazjum II i III miejsce - Kinga Kozub i Kinga Gruszecka;
Gminnym Konkursie Recytatorskim- II lokata - Gabriela Jania z klasy II
SP, która została także zauważona podczas Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego w Wieliczce, gdzie zajęła III miejsce, a wśród
gimnazjalistów I miejsce w GKR przypadło Marcelinie Świętek;
Gminnym Konkursie Matematycznym "Rachmistrz"- II miejsce -Oliwia
Świętek z klasy IV i III- Jakub Malarczyk z klasy V. Sztafecie Pokoju – III
miejsce – uczniowie Gimnazjum; indywidualnych biegach
przełajowych- Karolina Wyporek (kl. VI) i Klaudia Świętek
(II gimnazjum) awansowały do zawodów wojewódzkich; Gminnych
Zawodach Halowej Piłki Nożnej- I m.- chłopcy SP, II m. – chłopcy
gimnazjum.
Młodzież z gimnazjum wzięłą także udział w III przeglądzie
artystycznym młodzieży CK – ART Gdów 2012, gdzie Marta Szar zajęła
I m. w konkursie artystycznym i III w konkursie literackim, Natalia
Kożuch i Magdalena Kowalska - II m. w konkursie literackim, Natalia
Kluch- II m. w tańcu i Tymoteusz Podwyszyński- wyróżnienie
w fotografii.
Cieszą nas również wyniki egzaminu gimnazjalnego, gdyż nasi
uczniowie uzyskali wyniki wyższe niż średnia gminy i województwa.
Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w projekcie unijnym „Pracuję
na swój sukcesę, którego celem jest rozwijanie pasji uczniów zdolnych
i pomoc młodzieży z trudnościami w nauce oraz innowacji
pedagogicznej "Żyj twórczo. Zostań matemaniakiem" realizowanej
w klasie I gimnazjum, która miała na celu rozwój kompetencji
matematycznych, informatycznych i przedsiębiorczych oraz
zwiększenie zainteresowania wśród uczniów tymi przedmiotami
poprzez stosowanie innowacyjnych metod i form pracy.
W minionym roku szkolnym podejmowaliśmy różne działania
mające na celu integrację środowiska szkolnego ze środowiskiem
lokalnym i dalszym:
– bardzo ścisła była współpraca z Dworkiem Żeleńskich poprzez
udział w koncertach muzycznych pani Anny Podwyszyńskiej wraz
z młodzieżą w ramach zajęć artystycznych,
– odbywały się spotkania z podróżnikami z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego,
– współpraca z Biblioteką Publiczną w Kłaju zaowocowała spotkaniami
z ciekawymi ludźmi m.in. autorami książek dla dzieci,
– odwiedzaliśmy Izbą Regionalną w Kłaju uczestnicząc w wystawach
i wernisażach,
– współpracowaliśmy z terapeutą uzależnień z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce,
– uczestniczyliśmy w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej (pomoc
w nauce dzieciom repatriantów ze wschodu),
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– współpracowaliśmy z GOPS w Kłaju, Koalicją ds. przemocy
w rodzinie, Radą Gminy (udział klas gimnazjalnych w sesji), Wójtem
Gminy Kłaj (udział w spektaklach kabaretowych, w koncercie rokowym
na zakończenie roku szkolnego),
– oraz gazetą „Samodzielność” i gazetą „Dziennik Polski”,
– wspólnie z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Targowisko
organizowaliśmy uroczystości patriotyczne ( 11 listopada i Gminne
Obchody Konstytucji 3 Maja) i okolicznościowe (spotkanie opłatkowe
dla mieszkańców wsi połączone z występami przedszkolaków
i uczniów szkoły- Jasełka, koncert szkolnego chóru oraz uroczystość
125- lecia szkoły), oraz spotkania z ciekawymi, znaczącymi ludźmi,
– owocnie przebiegała współpraca z Radą Rodziców (organizacja dnia
dziecka, ślubowania, pomoc w wycieczkach i imprezach szkolnych
oraz przygotowaniu 125-lecia szkoły), PPP w Wieliczce (pomoc
psychologiczno – pedagogiczna), Ośrodkiem Terapeutycznym
w Krakowie (szkolenie dla rodziców i rady pedagogicznej), Policją
Powiatową i Wojewódzką (realizacja zadań zintegrowanej polityki
bezpieczeństwa, spotkania z młodzieżą na temat konsekwencji
czynów karalnych popełnianych przez nieletnich), policjantem
dzielnicowym (pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze
i zasadności noszenia elementów odblaskowych), Centrum
Kulturalnym w Gdowie (udział w III przeglądzie artystycznym
młodzieży CK – ART Gdów 2012), gminną strażą pożarną
(organizatorem szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów gimnazjum i VI klasy szkoły
podstawowej).
Bardzo prężnie działa w naszej szkole Samorząd Uczniowski, który
organizuje wiele ciekawych inicjatyw mających na celu integrację
społeczności szkolnej. W tym roku wspólnie obchodziliśmy: Dzień
Papieski, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Walentynki oraz tzw. „kolorowe”
dni (Dzień w Paski, Dzień Szalikowca, Dzień Misia, Dzień Kibica i Dzień
bez agresji). Ponadto odbył się Konkurs na Najkulturalniejszego Ucznia
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który był uwieńczeniem całorocznej
pracy. W I Dzień Wiosny wystąpił gimnazjalny teatr „Junion Project”
z kabaretowym przedstawieniem "Długa przerwa w pokoju
nauczycielskim". Samorząd przeprowadził też akcje charytatywne:
Góra Grosza, w której udało nam się zgromadzić 60 kg monet; Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, podczas której zebraliśmy 4364,02 zł;
zbiórka darów dla Domu Dziecka w Pawlikowicach; sprzedaż kartek
świątecznych; cały czas zbierane są zakrętki w ramach akcji
„Pomagamy nie tylko przyrodzie”.
Od dwóch lat istnieje w naszej szkole harcerstwo, które po dziś
dzień efektywnie funkcjonuje samodzielnie gromadząc środki na
swoją działalność.
Nasza szkoła jest placówką aktywną, zintegrowaną wewnętrznie
i otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym i szerszym. Można
śmiało stwierdzić, że jesteśmy szkołą środowiskową, stanowiącą
centrum życia kulturalnego wsi. Naszą ambicją jest dalszy rozwój
i podnoszenie poziomu kształcenia.
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Szarowianin
zwyciężył w San
Diego
Rafał Wajda zwyciężył w 1st Hidetaka Nishiyama
Memorial Cup - turnieju poświęconym pamięci Senseia
Hidetaki Nishiyamy. Zawody rozegrane 15 lipca w San
Diego (USA), były podsumowaniem kilkudniowego
szkolenia ITKF Summer Camp, na którym przebywali
zawodnicy polskiej kadry narodowej.
JOANNA MUSIAŁ
W turnieju wzięło udział 8 zawodników: z Polski, Kanady,
Chile, USA i Francji. Rafał zwyciężył w rundzie kitei
z zawodnikiem z Chile.

Wędkowanie przez
duże W
Nna kłajowskim stawie odbyły się zawody wędkarskie. Miłośnicy
łowienia ryb stanęli do konkurencji w kilku kategoriach.
Organizatorem było Towarzystwo Wędkarskie „Las” oraz Rada
Sołecka w Kłaju.
MIROSŁAW KORTA
Na specjalnie ponumerowanych stanowiskach 39 osób w różnych
grupach wiekowych rywalizowało o srebrne puchary. Impreza ta, zwykle
kojarzona z męskim zajęciem miała charakter rodzinny. Łowili starsi,
młodsi, mamy i dzieci. Każdy próbował złapać coś na haczyk.
Kierownictwo zawodów - Anna Konieczna, sołtys Kłaja oraz Krystyna
Gierat z Gminnej Izby Regionalnej – pieczołowice doglądały, by wszystko
odbywało się zgodnie z harmonogramem.
Po łowieniu odbyło się ważenie ryb pod okiem wprawionego
znawcy, sędziego zawodów Czesława Chojnackiego. Zgodnie
z obyczajem złowione ryby wypuszczono z powrotem do akwenu. Aby
nie pozostać o niczym dla każdego uczestnika przewidziano dyplom.
Natomiast najlepsi zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi
i pucharami. Miłym akcentem na zakończenie było biwakowanie. Można
było zasmakować w grillowanych kiełbaskach, ciastkach i napojach
chłodzących. Już w lipcu kolejne zawody. Czekamy z niecierpliwością.

W kumite spotkał się z Francuzem – pojedynek zakończył się
wygraną polskiego zawodnika. Potem, po najlepszym
wykonaniu kata, Rafał znalazł się w finale, gdzie stoczył dwie
zwycięskie walki z Taichiro Kajima.

W klasyfikacji ogólnej zwyciężyli:
I – Natalia Gądek
II – Angelika Fortuna
III – Maciej Sobas

Wyjazd do San Diego był nagrodą dla dwóch najlepszych
zawodników i zawodniczek, którzy zajęli czołowe miejsca
w Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego i Pucharze Europy. Byli
to: Rafał Wajda, Damian Stasiak Małgorzata Baranowska,
Justyna Marciniak.

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów, bez których nie
byłoby nagrodzonych:
- Firma COLD- urządzenia chłodnicze – Bogdan i Włodzimierz Chwastek
- Centrum Obróbki Szkła – Paweł Gałczyński
- Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego KARP
- Cukiernia Ewa i Tadeusz Śliwa

W zgrupowaniu wzięło udział około 50 osób. Karatecy
trenowali 7 godzin dziennie.

Dziękujemy również organizatorom imprezy, którymi byli:
- Towarzystwo Wędkarskie LAS
- Rada Sołecka Kłaja
- Sołtys Kłaja Anna Konieczna
- Krystyna Gierat
- Jan Płachno
- Anna Augustynowicz
- Sebastian Pilch

Po zakończeniu zgrupowania polska ekipa odwiedziła m.in.
w Sea World - najsłynniejsze oceanarium na świecie, park
rozrywki Magic Mountain, Aleję Gwiazd w Hollywood, Venice
Beach.
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PASJE

e
Robcrkzmoiewnia
w skateparku

Stres różnie działa na ludzi. Jednych
mobilizuje, a inni się denerwują. Jednak
pomylić się to nic strasznego. Najczęściej
gdzieś umyka początek piosenki bądź
zwrotki. Najgorzej jest wtedy gdy pokaże
się publiczności, że coś jest nie tak.
W takiej sytuacji, lepiej zaśpiewać drugi
raz tą samą zwrotkę niż przestać w ogóle
śpiewać.
Wasza muzyka jest…
… głośna. Tak naprawdę to o naszej
muzyce nie możemy za wiele powiedzieć,
ponieważ gramy wyłącznie covery.
Jedynie interpretujemy czyjeś utwory.
A co do naszych kawałków – coś tam
w szufladzie chowamy i może
w przyszłości uda się zagrać „coś naszego”
dla publiczności.

O czterech takich gościach, którzy jednego piątkowego popołudnia
w centrum Kłaja koncertowo witali wakacje. Łukasz Guzik, Daniel
Kalicki, Michał Kukiełka i Robert Szczygieł, czyli zespół „Bass Less”
o swoim muzycznym hobby.
Wszystko zaczęło się od...
… pomysłu Michała, który postanowił zakupić perkusję i nauczyć się na niej grać.
Łukasz i Robert mieli gitary i coś tam już „brzdąkali”, aż do pierwszej wspólnej próby.
Dlaczego akurat „Bass Less”?
Nazwa sama się nasunęła. Nie udało się znaleźć chętnego na trzecią gitarę. Choć
czasem brakuje tła jakie robi bas, to przynajmniej pomysł na nazwę był idealny.
Łączy Was tylko muzyka?
Łukasz i Michał są kuzynami. Z resztą poznaliśmy się w różnych okolicznościach.
Łukasz z Danielem jako dzieciaki wspólnie na zawodach grywali w szachy. Michał
z Robertem chodzili do jednej podstawówki i gimnazjum. A od trzech lat razem gramy
w parafialnej scholii.
Gracie bo...
… to lubimy, sprawia nam to przyjemność.
Macie jakiegoś idola?
Litza, czyli Roberta Friedricha, który gra w Luxtorpeda, 2Tm2,3, Arka Noego. Grał też
w Kazik na Żywo, AC DC, oraz Dave Grohl. Ogólnie lubimy multiinstrumentalistów,
którzy są otwarci na każdą muzykę, a do tego są fantastycznymi ludźmi wartymi
naśladowania.
Czy wokaliście Danielowi zdarza się zapomnieć tekstu?
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Istnieje już Wasze wierne grono fanów?
Nie graliśmy zbyt dużo poza salą prób.
Jednak zdarzyło się już parę razy zagrać
na imprezach urodzinowych znajomych
czy ogniskach. Rodzina i znajomi to nasza
główna rzesza fanów. Z resztą lepiej
posłuchać muzyki na żywo niż z płyty
– no chyba, że z vinyla.
Macie jakieś muzyczne cele?
Tak. Chcielibyśmy zagrać w Rzymskim
Koloseum.
W wolnych chwilach…
… ćwiczymy. Bez pracy nie ma kołaczy.
Poza tym, każdy ma jakieś
zainteresowania, bo nie można się
ograniczać.
Najlepiej koncertuje się...
… w Kłaju! I gdy publiczność pokazuje, że
im się podoba. Czasem ciężko nawiązać
kontakt z publicznością jednak zawsze
staramy się dać z siebie te 200%.
Dziękuję za rozmowę,
Oliwia Bieda
Wójt Gminy Kłaj serdecznie
dziękuje artystom i wszystkim
osobom zaangażowanym
w organizację koncertu w tym
Pani Marii Bugaj - Sobkiewicz.
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JUBILEUSZ 750-LECIA KŁAJA
Sobota, 8 września 2012
Ceremonia ścięcia Wójta
12.00
W samo południe, Wójt idzie na ścięcie – Taaaakie rozpoczęcie!!!
Nadciągają rycerze Andegaweńskiej pieczęci – coś się święci
Co to będzie, jak to będzie??
„Zabawy mojej mamy i babci”
12.20, opiekun grupy – Barbara Pokrzywa.
Któż z nas nie pamięta takich haseł jak „siała baba mak”, „chodzi lisek
koło drogi” czy „mam chusteczkę haftowaną”. Uczniowie klasy III b
z ZSO w Kłaju zaprezentują coś na styl ludowy, coś na styl bajkowy Byście obaczyć mogli
Jak dawnymi laty śpiewano
W perełce Małopolski - Kłaju
Co zasługuje na takie miano
Występ Chóru „Guadium”
12.45, opiekun grupy – Renata Kamoda
Anielskie chórki mają mniejsze branie
Niźli chórem rozśpiewani Kłajanie
Tylko czekać jak rozdźwiękiem w radiu
Będzie nasza duma - śpiewające Guadium
„Czerwony Kapturek szuka księcia”
13.10, opiekun grupy – Joanna Stala, stroje i scenografia – Zofia
Filipowska-Turecka
Nowoczesną aranżację „Czerwonego Kapturka” przedstawią nam
dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaskółka” w Szarowie.
W bajkowej krainie Kapturek szuka księcia
Na własność, nie do wynajęcia
Nauka Tańca Dworskiego
13.30 Andegaweński Poczet Najemny
Do tańca dworskiego w strojach z epoki
Będziem się uczyć, stawiać pierwsze kroki
Wskażą Andegaweńscy bracia i dziewki
Jak tańce poznać od podszewki
Parada Rycerzy i Dam Dworu
14.00 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Panowie i Panie co mają przebranie,
tak przejdą się tłumnie nasi Kłajanie
„Śpiąca Królewna”
14.15, opiekun grupy – Bożena Tynka
W bajkowej scenerii teatrzyku zagrają młodzianie, którzy uraczą nas
spektaklem w iście hollywoodzkim stylu. Gwiazdorska obsada klasy II
b z ZSO wprowadzi w bajkowy klimat jakiego jeszcze nie widzieliśmy.
„Czerwone kapturki z różnych stron świata”
14.35, opiekun grupy – Anna Margielewska, Justyna Wolska
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W Puszczy Niepołomickiej na skraju,
w przepięknej miejscowości – uroczym Kłaju
wilk problem miał nie lada
bo w lesie, zjawiła się ze wszystkich stron świata
Czerwonych Kapturków parada
i jak on je wszystkie pozjada?
Opowie Wam to z Kłaja dzieciaków gromada.
„Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką”
14.55, opiekun grupy – Anna Jagosz, Karolina Czesak
Śpiewy na ludowo, taniec też ludowy
Wyjdą hulać oberki, polonezy, krakowiaczki
Ich występ nie potrzebuje namowy
Pikne te Grodkowickie dzieciaczki
Karate po rycersku
15.20 Akademia Karate Tradycyjnego
Sportowcy trenujący na co dzień pod okiem senseia Rafała Wajdy,
wielokrotnego mistrza Polski, Europy i świata dadzą „zamaszysty”
popis karate. Wraz z grupą wojowników, zapoznają nas z tajnikami
dalekowschodniej sztuki walki, prezentując wszechpotężne ciosy. Bruce
Lee to przy nich pestka.
Koncert zespołu Format C
16.00 - Radek, Michał, Adrian i Wojtek
Pomysłowość i kreatywność plus mistrzowskie dźwięki pulsujących gitar
i oryginalna aranżacja coverów – to wszystko sprawi że, gdy ucichnie
ostatnia nuta, nie oprzemy się pokusie, aby wciąż nucić usłyszane
melodie. To będzie coś więcej niż estradowe szaleństwo!
Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem
18.00
Wszystkie Zbyszki to fajne chłopaki,
A Wodecki na czele tej paki
Takich przebojów jak Pszczółka Maja czy Chałupy welcome to nie trzeba
nikomu przypominać. Skrzypek, trębacz, kompozytor, laureat festiwalu
w Opolu.
Koncert zespołu Szafa Grająca
19.10
Młodzi, koncertujący po całej Polsce absolwenci Akademii Sztuk
Pięknych zachwycą nas niezwykłej kompozycji nutkami. Trójka
muzyków: Łukasz Pipczyński – perkusja, Zbigniew Blajerski – bas oraz
Wojciech Latocha – gitara, wokal, wprowadzą nas w magiczny nastrój na
pograniczu rocka, bluesa i jazzu. Z młodzieńczym zapałem wyskoczą na
scenę i dadzą show pełen muzykalnych wariacji.
Biesiada przy muzyce - zespół Ostrowski Band
20.00
Chodzą pogłoski, że Ryszard Ostrowski
Zanuci do białego rana skoczne piosnki

JUBILEUSZ 750-LECIA KŁAJA
Niedziela, 9 września 2012
Msza Św.
10.00
Msza Święta odbędzie się na nowo wybudowanym kompleksie
sportowym. Podczas jej trwania obiekt zostanie uroczyście
poświęcony.
Otwarcie Kompleksu Sportowego
11.00
Zapraszamy wszystkich do udziału w otwarciu nowoczesnego
obiektu sportowego – jedynego takiego w gminie, powiecie
a nawet województwie.
Tort jubileuszowy oraz wręczenie Medali
12.00
Wyjątkowe odznaczenia otrzymają osoby, które swą działalnością
przyczyniły się do rozwoju i promocji Kłaja albo poprzez swój
dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
Niespodzianką będzie przepyszny tort jubileuszowy
przygotowany przez Piekarnię „Janek” Adama Dziadura
z Szarowa.
Występ chóru Camerata
12.30, kierownictwo – Izabela Szota
Wielokrotni zwycięzcy prestiżowych konkursów. Oklaskiwani na
scenach m.in. we Włoszech, Austrii, Niemczech, Francji, Rosji
Ukrainie. Podczas Jubileuszu Camerata wykona oprawę
muzyczną mszy świętej i da koncert muzyki dawnej. Zabrzmią
m.in. „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, renesansowe
psalmy, włoska pieśń maryjna „Signore delle Cime”.
Koncert Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca
13.15, kierownictwo – Hanna Malska, koordynatorzy – Marta
i Ireneusz Trybulcowie
Niepowtarzalna okazja by przenieść się w czasie i usłyszeć muzykę
z czasów późnego średniowiecza, renesansu oraz pieśni świeckie
z okresu baroku. Przy dźwięku szeleszczących sukni sprzed
wieków tańczyć będą gawoty, pawany, goliardy…
„To nie raj – to jest nasz ukochany Kłaj”
14.20, opiekunowie – Krystyna Jędrzejczyk, Anna Wiśniewska
Mali artyści z Przedszkola Samorządowego w Kłaju zawsze
roztańczeni, rozbawieni, rozśpiewani zachwycą po prostu sobą.
My jesteśmy przedszkolacy
wszyscy mili, ładni tacy.
Piszą o nas w prasie
słychać o nas w gminie.
Bo z dobrej opinii
to przedszkole słynie.
„Wiejska Biesiada” – program artystyczny
14.45, opiekun – Barbara Bartoś
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Przedstawienie to z morałem
jak dawniej bywało.
Będzie scena z krakowiakiem
i popisy gwarą.
Trzy piosenki staropolskie
dialog chłopa z babą.
„Polowanie na żubra, średniowiecze na teraźniejszość”
15.15, opiekun – Kamila Bączkowska
Polowanie na grubego zwierza
Jak bywało dawniej, jak jest teraz
Jak Puszcza wiodła na te polowania
Cofniemy się do dziejów zarania
Pokaz Mody Ekologicznej
15.45, opiekun - Iwona Nowak
Zobaczymy jak można ciuszki
upleść z byle czego,
z makulatury czy blaszanej puszki
lub skrawka aluminiowego.
Piosenki o Kłaju w wykonaniu uczniów z ZSO w Kłaju
16.00, opiekun – Iwona Nowak
Wybiegnie na scenę licznie
kwiat naszej młodzieży.
Przebojem wejdzie na listy muzyczne
do opolskiego festiwalu się przymierzy.
„Piękna i Bestia”
16.20, opiekun – Ewa Lipińska - Glica
Spektakl taneczno – muzyczno – teatralny. Finezyjny ruch
sceniczny, współcześnie brzmiąca muzyka oraz barwna
charakteryzacja nada temu wydarzeniu miano odkrywczego.
Występ zespołu tanecznego DANCE & FUN
17.00, opiekun – Ewa Lipińska - Glica
Na scenie będą królować egzotyczne tańce jak: salsa, disco –
dance oraz połączenia fitnessu i zumby. Będzie gorąco
i porywająco!
Koncert zespołu OESWU
17.10 – Marcin – Wieszczu, Radosław – Dziku, Marcin – Piku,
Tomek – Etyopp
Rodowici hiphopowcy rozruszają nas wpadającym w ucho
beatem wymieszanym z młodzieżowymi rymami.
„Balladyna” – spektakl teatralny
18.00 –opiekun - Bożena Karpińska
Młodzi aktorzy pokażą nowoczesną wersję tej sztuki, która z
pewnością poruszy serca publiczności. Przed nami ponadczasowa
opowieść.
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JUBILEUSZ 750-LECIA KŁAJA
8-9 września 2012
Atrakcje dodatkowe
Kramy ze staropolskim jadłem, skubanie i przędzenie wełny, pranie na tarze, kiszenie kapusty, tradycyjna obróbka lnu,
wyrabianie masła i sera dawnymi sposobami, darcie pierza - Koła Gospodyń Wiejskich
Do udziału w loterii fantowej i smakowania wszelakich smakołyków zaprasza Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
Wioska harcerska: park linowy, biwakowa kuchnia, gry i zabawy: Pétanque, Kubb, Krokiet petanq, średniowieczny kącik
zuchowy: gry, pląsy i zabawy dla dzieci w wieku 6-10 lat, majsterka średniowieczna - tworzenie niezbędnych atrybutów damy
i rycerza, konkurs rysunkowy, pokazy musztry, przegląd piosenki, nauka węzłów harcerskich, chleb ze smalcem i ogórkiem
- 5 Drużyna Harcerska "Leśni Ludzie" z Kłaja i 8 Drużyna Harcerska „Strażnicy natury” Targowisko.
Kram z rękodzielnictwem ludowym - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu
Budowanie zamku ze słomy - Niepołomicka Akademia Inspiro
750 drzewek dla uczestników imprezy - Nadleśnictwo Niepołomice
Dziegciarz – prezentacja dawnego, średniowiecznego rzemiosła
Izba Regionalna w Kłaju
Wystawa malarstwa i rzeźb Adama Chudeckiego,
Wystawa elementów samolotu PZLP.11.C słynnego „powietrznego wilka” płk Wacława Króla.
Urząd Gminy Kłaj:
Sala Widowiskowa
Wystawa starych fotografii „Kłaj – wczoraj i dziś”- Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja
Pocztówki oraz kapliczki z Kłaja - prace dzieci z ZSO w Kłaju
Parter -pokój nr 2
Kolekcja kamieni i minerałów Witolda Bogacza
Sala Widowiskowa- balkon
Wystawa prac malarskich i rzeźbiarskich Łukasza Pipczyńskiego
II piętro
Wystawa obrazów, prac malarskich i rysunków - Joanna Wojciechowska i młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Kłaju
Uroczysta promocja nowej książki Dionizego Kołodziejczyka „Z dziejów Kłaja”
Wyroby pszczelarskie
Wesołe miasteczko
Rodzinny Obiad - niedziela ok.13.15
Międzynarodowy X Zlot Trabantów Trabi-EXPO –
w programie m.in.: przeciąganie Trabanta, wymiana koła na czas, bicie rekordu pojemności.
Ponadto wiele dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Serdecznie zapraszamy!
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JUBILEUSZ 750-LECIA KŁAJA
Sponsorzy
Maciej Laskowicz
Linkart- Montaż i sprzedaż
komputerów
Stanisławice 254
„Twoja Apteka”
S.C. Katarzyna Zębala,
Joanna Janusz
Kłaj 651

Małopolski Bank Spółdzielczy
w Wieliczce
Spółdzielnia HandlowoUsługowa „SCH” w Kłaju
Delikatesy CENTRUM

ALPHA TECHNOLOGY
Sp. z o.o.
Spółka komandytowo - akcyjna
ul.Balicka 182
Kraków
Ciśnieniowa Odlewnia Metali
Nieżelaznych ARTCO
Brzezie-Gruszki 250

NADZOR-BUD
Dariusz Jędros
ul. Brzeźnicka 78
Bochnia

Zakład Produkcyjno- Handlowy
Kazimierz Szewczyk
Żarnówka 360
Tartak- Filia Kłaj 475
Justyna Ułan
Salon Kosmetyczno- Fryzjerski
„Uroda”
Kłaj 65

Nadleśnictwo Niepołomice

Grzegorz Chudzicki
"AUTO SERWIS"
Grodkowice 5
Tomasz Jasiński
Usługi Transportowe
Targowisko 477
Maria Bugaj - Sobkiewicz
Sklep Laura
Ceramika Szkło Kwiaty
Kłaj 538

www.eventserwis.com
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Dorota Szczudło
Kwiaciarnia „Mak”
Kłaj , Podłęże 103

Włodzimierz Maciejasz
FER-REM
Łysokanie
Mariusz i Aneta Wajda
F.P.H.U Firma Trans –Mar
Targowisko 358
Anna Jachymek
Hotel-restauracja „Azalia”
Szarów 343
Rafał Motak
F.U.H „Motak”
Targowisko 341
Maria Chyl
Sklep Przemysłowy
Kłaj 728
Zofia i Zdzisław Wójtowicz
Firma Handlowa
Podłęże 459
Marcin Gruszecki
FHU Trans- Kom
Szarów 373
Józef Zawadzki
Sklep Spożywczo Przemysłowy
Mini Delikatesy
Targowisko 150
Mariusz Łysek
Kwiaciarnia „Azalia”
Usługi pogrzebowe
Kłaj 384
Anna Wantuch
F.H.U NA CZAS -Firma
Transportowa
Kłaj 791
Tomasz Przybylski
Lekarz Weterynarii
Kłaj
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