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Ortografia na Medal
Wielkopostne drogi, jak co roku, skłaniają nas do głębszej refleksji, wpatrywania się w Oblicze Chrystusa
Cierpiącego, Zmartwychwstałego
i Miłosiernego. Niech ten czas zaowocuje pełnią Łask Paschalnych. Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy.
Z radosnym Alleluja
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Lucyna Buczek
Przewodnicząca Rady Gminy
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750-LECIE

Konkurs na logo 750-lecia Kłaja
rozstrzygnięty!
Spośród 43 prac nadesłanych przez 12 uczestników z powiatu
wielickiego a nawet z okolic Starego Sącza, Komisja Konkursowa
wybrała projekt autorstwa Darii Nowak z Tomaszkowic. Za najlepsze
opracowanie znaku graficznego – logo Obchodów Jubileuszu 750-lecia
Kłaja do pani Darii trafi microwieża Philips MCM 233/12 ufundowana
przez firmy: „Asekuracja” Jacka Augustynowicza i Ośrodek Szkolenia
Kierowców „Prawko” Marka Wójciaka. Pozostali uczestnicy otrzymają
upominki.
JUSTYNA WALIGÓRA
Estetyka formy graficznej oraz oryginalność i łatwość zapamiętywania a także
jasne odniesienie do historii i tradycji Kłaja, przy tym łatwość adaptacji na
różnego rodzaju nośniki reklamowe to zdaniem członków Komisji
Konkursowej główne zalety nagrodzonego projektu.
- Bardzo mi miło, że moja praca została wybrana graficznym symbolem
obchodów 750-lecia Kłaja. Logo które zaproponowałam miało w swych
założeniach być proste a jednocześnie oddawać rangę jubileuszu. Liść dębu,
szlachetnego i długowiecznego drzewa odwołuje się do wielowiekowej
tradycji i nawiązuje do piękna przyrody regionu. Dziękuję i życzę wszystkim
mieszkańcom Gminy Kłaj udanych obchodów jubileuszu – mówi Daria
Nowak.
Oceny prac w konkursach „na logo” i „medal” dokonała Komisja
Konkursowa w składzie:
- Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj
- Lucyna Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Kłaj, członek grupy malarskiej
„W wolnej chwili”
- Bogdan Czyż – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
instrumentalista i wokalista
- Joanna Świegoda – wicedyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących
w Kłaju
- Justyna Waligóra – kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu
w Urzędzie Gminy Kłaj
- Lucyna Dudziak – dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Kłaju
- Małgorzata Balik – referent w Referacie Promocji, Kultury i Sportu
w Urzędzie Gminy Kłaj
- Marta Bzdyl – kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
Kłaj

- Mirosław Orzechowski – artysta, malarz, literat, reżyser teatralny, twórca
„Lekkiego Teatru Przenośnego”, fotograf i nauczyciel
- Zofia Turecka – artysta plastyk, instruktor zajęć teatralnych, twórca
scenografii i dekoracji dla wydarzeń kulturalnych, pracownik Placówki
Wychowawczo- Opiekuńczej „Jaskółka” w Szarowie
Logo Jubileuszu 750-lecia Kłaja zostanie wykorzystane w różnego rodzaju
obszarach komunikacji służących jego popularyzacji i identyfikacji.
Organizator konkursu – wójt Zbigniew Strączek dziękuje wszystkim
uczestnikom za nadesłane prace oraz otwartość i kreatywność.

ZNASZLI TEN KŁAJ ?
JEŚLI LUBISZ FOTOGRAFOWAĆ I ZNASZ OKOLICE KŁAJA
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KŁAJU
ZAPRASZA
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
NA NAJCIEKAWSZY FOTOREPORTAŻ
PRZEDSTAWIAJĄCY
ZNANE I NIEZNANE ZAKĄTKI KŁAJA.
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
3. uczniowie klas I-III gimnazjum;
4. młodzież i dorośli w wieku od 16-100 lat.
FOTOREPORTAŻ – w formie plakatu - powinien zawierać
co najmniej 5 zdjęć o minimalnym formacie 10x15 cm.
Prace podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora,
klasa lub wiek, adres lub nr telefonu do kontaktu),
prosimy składać w sekretariacie ZSO w Kłaju
w terminie do 31 maja 2012 roku.
PRACE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE
NA OKOLICZNOŚCIOWEJ WYSTAWIE UŚWIETNIAJĄCEJ
OBCHODY 750-LECIA KŁAJA.

Wójt Zbigniew Strączek i Daria Nowak – projektantka loga 750-lecia Kłaja

2

ŚWIĘTUJEMY

JUBILEUSZ!
W 2012 roku mija 750 lat od podania pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowości Kłaj.
Najstarsze pisemne wzmianki o lesie Klaj pochodzą z 1242 roku, o samej miejscowości mówi dokument z 1262 roku
wydany przez Księcia Bolesława Wstydliwego.
Wspomina on o płaconej przez wieś Kłaj dziesięcinie na rzecz Bożogrobców w Miechowie.

Główne uroczystości odbędą się w centrum Kłaja, zarówno w plenerze jak i w sali widowiskowej 8 i 9 września.
To historyczne wydarzenie uczcimy w sposób szczególny angażując społeczność lokalną we wszystkich kategoriach wiekowych.
Bogaty program obchodów będzie areną kulturalno- sportowych wydarzeń.
Popołudniowe widowiska dostarczą ich uczestnikom niepowtarzalnych przeżyć i na trwałe zapiszą się w pamięci jako obraz
niezwykłości Naszej Małej Ojczyzny, jej bogactwa i różnorodności na przestrzeni epok.
Barwną ilustracją historycznych faktów będzie Parada Dworzan, Rycerzy i Dam Dworu z udziałem dzieci i rodzin
z całej gminy. To właśnie oni inspirowani lokalnymi legendami, tradycją i kulturą staną się projektantami
i wykonawcami unikatowych strojów i aktorami plenerowego widowiska, którego organizatorem
jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj.
Jubileuszowej Imprezie towarzyszyć będą muzyczne koncerty.

I Ty możesz współtworzyć Jubileusz
Jeśli chcesz włączyć się w przygotowania do tego historycznego wydarzenia skontaktuj się
z Referatem Promocji, Kultury i Sportu - Urząd Gminy Kłaj II piętro, pok. 219.
Dołóżmy wszelkich starań, aby Jubileuszowy Rok 2012 był rokiem wyjątkowym!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
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Jubileuszowy

Medal

wybrany!

Hubert Bujak, absolwent wydział Malarstwa i Rzeźby na
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta jest autorem zwycięskiego projektu medalu na
750-lecie Kłaja. Pan Hubert otrzyma nawigację
samochodową NTT NAVI 4.3” ufundowaną przez firmę
komputerową LINKART. Pozostali uczestnicy otrzymają
upominki.

Kapliczka
W przydrożnej kapliczce
zatrzymał się Chrystus,
na dłużej przymyka powieki
znużony po długiej podróży[...]
Zofia

PODĄŻAMY SZLAKIEM
KAPLICZEK W KŁAJU
Z okazji 750-lecia Kłaja
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju
zaprasza
uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kłaju
oraz mieszkańców Kłaja – artystów amatorów i
profesjonalistów,
do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym,
prezentującym kapliczki, znajdujące się
na terenie Kłaja.

JUSTYNA WALIGÓRA
Na konkurs wpłynęło 24 projekty, nadesłane przez 12
autorów. Awers zwycięskiego projektu przedstawia; młode
drzewko dębowe z owiniętą wokół niego wstęgą z napisem:
„Zasłużonym dla Kłaja” pod spodem; Kłaj 1262 – 2012. Na
rewersie widnieje stary, okazały dąb i tekst „750 lat istnienia”.
Medal nadany będzie osobom, które swą działalnością
przyczyniły się do rozwoju i promocji sołectwa Kłaj albo
poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach
wiekowych:
I. uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej;
II. uczniowie gimnazjum;
III. młodzież i dorośli w wieku od 16 – 100 lat.
TECHNIKA:
MALARSTWO
RYSUNEK (pastele, węgiel, piórko, ołówek)
KOLAŻ
FOTOGRAFIA (m.in. kolorowa, czarno-biała)
TECHNIKI MIESZANE
FORMAT:
Maksymalny format malunku, rysunku lub kolażu
70x100 cm.
Minimalny format zdjęć 18x24 cm.
Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace.
Prace podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora,
klasa lub wiek, adres lub nr telefonu do kontaktu),
prosimy składać w sekretariacie ZSO w Kłaju
w terminie do 31 maja 2012 roku.

szczególne uznanie.
Organizator konkursu – wójt Zbigniew Strączek dziękuje
wszystkim uczestnikom za nadesłane prace oraz otwartość i
kreatywność.
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PRACE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE
NA OKOLICZNOŚCIOWEJ WYSTAWIE, UŚWIETNIAJĄCEJ
OBCHODY 750-LECIA KŁAJA.
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INFORMACJE
XV Sesja Rady
Gminy
Uchwały planistyczne
Podczas XVII-sesji radni podjęli uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia zmian ustaleń
tekstowych miejscowych planów
zagospodarowania. Zmiany dotyczą terenów
publicznych położonych w Brzeziu, Szarowie,
Dąbrowie, Grodkowicach, Targowisku,
Łężkowicach i Łysokaniach. – Przeformułowania
służą uaktualnieniu bieżących parametrów
i funkcji tych nieruchomości. Wyłączenie tego
zakresu zmian z planowanych „całościowych”
uchwał planistycznych daje szybszą możliwość
ich legislacji – zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
Taryfy za wodę i ścieki
Rada Gminy przyjęła również uchwałę
o przedłużeniu dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzanie ścieków. – Analiza wyników
ekonomiczno-finansowych Gminnego Zakładu
Komunalnego w Kłaju za 2011 rok oraz osiągnięty
wynik finansowy na prowadzonej działalności,
pozwala utrzymać ceny i stawki opłat na
dotychczasowym poziomie – mówi kierownik
Gminnego Zakładu Komunalnego Krzysztof
Włodarczyk. Obowiązujące nadal taryfy opłat:

za 1 m³ wody zapłacimy 3,54 zł netto; opłata
abonamentowa na miesiąc to 3,86 zł netto; za 1m
³ odprowadzanych ścieków – 5,57 zł netto; 1m ³
ścieków dowożonych – 6,21 zł netto; stawka
opłaty za czynności związane z odbiorem
przyłącza do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej - 113,50 zł netto. Do cen dolicza
się podatek od towarów i usług, aktualnie
w wysokości 8 %.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Porządek sesji obejmował również głosowanie
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest”. Dokument
zakłada usunięcie do 2032 roku materiałów
budowlanych zawierających azbest. - Wskazuje
cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz
ujmuje tezy wynikające z programu krajowego
w odniesieniu do zagadnień gospodarowania
azbestem na terenie gminy. Ponadto zawiera
aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających
azbest, określa harmonogram realizacji programu
i środki finansowe, niezbędne do jego realizacji –
podsumowuje kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Marta Bzdyl.
Dodajmy, że gmina Kłaj jest jedyną w powiecie
wielickim, która w 2011 roku na stworzenie
programu wraz z inwentaryzacją obiektów
zawierających azbest otrzymała środki od
Ministerstwa Gospodarki.

Informacja w sprawie zmiany
planów zagospodarowania
przestrzennego
Wójt Gminy Kłaj informuje, że na sesji w dniu
9 marca 2012 r. Rada Gminy Kłaj podjęła
szereg uchwał dotyczących zmian planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłaj. Dla miejscowości: Dąbrowa, Kłaj,
Łysokanie, Łężkowice, Szarów będą
sporządzane nowe plany w granicach
administracyjnych tych miejscowości.
Dla pozostałych miejscowości tj. Brzezie,
Grodkowice, Targowisko z uwagi na
występujące uwarunkowania, podjęto
uchwały o sporządzeniu punktowych zmian
planów.
Na tablicach ogłoszeń oraz na stronie
www.klaj.pl zostaną zamieszczone ogłoszenia
Wójta Gminy Kłaj informujące mieszkańców
o podjęciu przez Radę Gminy ww. uchwał
i możliwości składania wniosków o zmianę
planu.

APEL

DO

Strażacy
z Szarowa
dostali nowy
sprzęt
W szarowskim Gimnazjum uroczyście
przekazano torbę do ratownictwa
medycznego typu OSP-R1. Fundatorem
nowego sprzętu jest Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.

wykorzystywany bardziej podczas ćwiczeń
i pokazów niż podczas akcji. Ratownicy z OSP
Szarów zaprezentowali uczniom Zespołu Szkół
Ogólnokształcących możliwości wykorzystania
sprzętu będącego na wyposażeniu torby m.in.
worka samorozprężalnego do prowadzenia
sztucznego oddychania, kołnierza
ortopedycznego do zabezpieczenia odcinka
szyjnego kręgosłupa, aparatu do płukania oka,
opatrunków hydrożelowych do opatrywania
oparzeń.
Strażacy omówili zasady wzywania służb
ratunkowych i inscenizowali scenki udzielania
kwalifikowanej pomocy. Młodzież z ogromnym
zaciekawieniem słuchała wszystkich zasad i porad
przedstawionych przez ratowników. Mamy
nadzieję, że nowy sprzęt pozwoli nam jeszcze
skuteczniej nieść pomoc i będzie służył
z pożytkiem lokalnej społeczności.

WŁAŚCICIELI

PSÓW
W związku z wałęsającymi się psami proszę ich
właścicieli o zastosowanie się do przepisów
dotyczących obowiązków i odpowiedzialności osób
posiadających czworonogi. Przepisy prawne w tym
zakresie określają jasno i jednoznacznie obowiązki
oraz odpowiedzialność właściciela.
W związku z tym proszę o stosowanie następujących
środków ostrożności:
–pies winien być na uwięzi,
–pies bez uwięzi powinien przebywać w ogrodzeniu
bez możliwości wyjścia poza ogrodzenie,
– pies wyprowadzany na ulicę powinien być na
smyczy , w przypadku psa mogącego stanowić
zagrożenie – również w kagańcu ,
– posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga
stosownego zezwolenia Wójta Gminy ,
– pies winien być szczepiony przeciwko wściekliźnie.

Mateusz Dziedzic
Podmiot od lat wspiera rozwój ratownictwa
medycznego na terenach wiejskich. W imieniu
Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie
uroczystego przekazania torby dokonali
inspektorzy: Andrzej Zacharewicz i Bogumił
Samek. Ze strony szarowskiej Jednostki sprzęt
odebrali: Naczelnik OSP Mateusz Dziedzic i Z-ca
Naczelnika Krzysztof Iwulski.

Kto nie zachowuje środków ostrożności przy
trzymaniu psa lub innego zwierzęcia domowego
podlega karze grzywny zgodnie z art. 77 kodeksu
wykroczeń.
Niedopełnienie obowiązku ochronnego szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie stanowi wykroczenie
z art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i podlega
karze grzywny.

Obie strony wyraziły nadzieję, że sprzęt będzie
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Żywienie po
nowemu
27 lutego do placówek oświatowych na terenie gminy Kłaj przywieziono
posiłki przygotowane przez Hotel&Restauracja AZALIA.
JUSTYNA WALIGÓRA
Szarowska restauracja została wybrana spośród 7 podmiotów, oferujących
taką usługę. Wyboru dokonał zespół w składzie: Bogdan Czyż- kierownik
GOPS, Elżbieta Szczudło – radna Rady Gminy Kłaj, Michał Łuczkiewicz –
dyrektor GZEAS w Kłaju, Władysława Kozień – dyrektor ZSO w Targowisku,
Małgorzata Sobkiewicz – dyrektor ZSO w Brzeziu, Jadwiga Kluz – dyrektor
Przedszkola w Dąbrowie.
A jak wygląda świadczenie usług? Określona ilość posiłków zamawiana jest
przez każdą z placówek dzień wcześniej. Przygotowane w „Azali” posiłki
rozwożone są do szkół w specjalnych termosach. W placówkach cieplutkie
dania wędrują na dziecięce talerzyki. I jak w domu jest możliwość repety.
W menu pierwszego dnia po feriach zagościły: bułeczki z masłem, szynką,
sałatką i ogórkiem. Na obiad restauratorzy zaproponowali pomidorową oraz
ziemniaczki z drobiowym kotlecikiem i czerwonymi buraczkami. Do każdego
zestawu obiadowego dołączono kompot i banana. – Nasza ocena po
pierwszym dniu reorganizacji żywienia jest bardzo dobra. Posiłki są smaczne i
ciepłe – mówi dyrektor ZSO w Targowisku Wiesława Kozień. – Jesteśmy
bardzo zadowoleni z całości obsługi – podkreśla dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dąbrowie Jadwiga Kluz.
Podobnie kulinarne walory dań oceniają przedszkolaki z którymi
rozmawialiśmy na ten temat. - Myślę, że jakość przygotowywanych w nowym
systemie żywienia posiłków zadowoli wszystkich zainteresowanych –
podsumowuje wójt Zbigniew Strączek.

Aktywni w każdym
wieku

w gimnastyce rehabilitacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Kłaju,
w zajęciach Uniwersytetu III Wieku, zorganizowanych z inicjatywy Wójta
Zbigniewa Strączka oraz radnej sejmiku małopolskiego Elżbiety Achinger.
W ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Kłaja organizujemy „I Zlot
miłośników nordic walking”. Już 10 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszamy
wszystkich, również spoza Koła Emerytów, na marsz pod opieką instruktora.
W tym roku odbyły się zajęcia i dla ciała, i dla „ducha”. Wspólnie obchodziliśmy
„ostatki”. Mimo mroźnej zimy, wybraliśmy się na noworoczny koncert
śpiewania kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze, w bocheńskim kinie
widzieliśmy film „W ciemności”, a Dzień Kobiet świętowaliśmy w NCK'u
oglądając rewelacyjną sztukę „Klimakterium i już”. Spektakl bardzo nam się
podobał i 25 kwietnia br. wybieramy się na przedstawienie dotyczące
męskich przypadłości późniejszego wieku pn. „Andropauza”.
Wraz z nadejściem wiosny planujemy jeszcze wiele innych atrakcji.
To głównie dzięki pomysłowości i energii naszej koleżanki Marii Błaszczyk –
pełniącej funkcję z-cy Przewodniczącej naszego Koła. Odwiedzimy m.in.
Kazimierz i Nałęczów, w Zubrzycy Górnej zwiedzimy Orawski Park
Etnograficzny, a w Teatrze J. Słowackiego obejrzymy sztukę Moliera „Chory
z urojenia” – w której główną rolę gra Andrzej Grabowski.
Będzie nam bardzo miło, gdy nasze grono emerytów i rencistów powiększy
się o nowych członków. Wszystkich serdecznie zapraszamy! Gwarantujemy, że
z nami nikt nie będzie się nudził.

KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ
Szczegóły i regulamin na stronie
www.lesniludzie.wordpress.com
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału – wspólne
tworzenie palmy to doskonała zabawa!

Klub Seniora na 102

EWA ROZKOCHA-GODZIC
PRZEWODNICZĄCA KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW W KŁAJU.

To nazwa nowo założonego stowarzyszenia w Dąbrowie. Podmiot został
powołany przez członków miejscowego Klubu Seniora. – Wszyscy bardzo
aktywnie
uczestniczyli w zebraniu założycielskim. Były dyskusje nad statutem i
wyborem władz Stowarzyszenia – relacjonuje przewodnicząca Klubu
Grażyna Mucha.

Często podróżujemy. Odbyliśmy wiele wycieczek krajoznawczych podczas,
których oprócz zwiedzania zawsze był czas na wspólną zabawę przy ognisku.
Z przyjemnością wspominamy także podróże zagraniczne m.in. do Wiednia,
Pragi, Bratysławy czy Hajduszoboszlo.

Dobrze utrzymana przestrzeń publiczna odgrywa istotną rolę w
funkcjonowaniu lokalnych społeczności.

Właśnie mija druga rocznica powstania Koła Emerytów
i Rencistów. Swoją działalność rozpoczęliśmy 2 marca 2010 roku i od
tego czasu w naszej małej społeczności dużo się wydarzyło.

Dzięki uprzejmości Pana Wójta, w sali widowiskowej Urzędu Gminy
i w pomieszczeniu po „Jaskółce” organizujemy Dni Seniora, Spotkania
Mikołajkowe i Opłatkowe. W każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18.00,
odbywają się spotkania członków naszego klubu. Wszystko po to aby nasi
seniorzy mogli się dobrze czuć w pięknej i pełnej kolorów „jesieni życia”.
Głównym celem naszej działalności jest zwiększenie aktywności mieszkańców
Gminy. Członkowie naszego koła biorą udział m.in.:
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Dziękujemy i przypominamy właścicielom nieruchomości
o spoczywającym na nich obowiązku dbania o własne posesje
i ich otoczenie. (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622)
Wspólnie tworzymy przestrzeń w której żyjemy.
Dbajmy by była nam przyjazna.
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Poznają odmienne
kultury

Granty dla organizacji
pozarządowych

5 marca w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy rozpoczął się
drugi semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykładowca
dr Halina Mol kontynuowała temat "Religie świata".

114 500 zł to łączna kwota dofinansowania zadań publicznych
w tegorocznych konkursach ofert dla organizacji
pozarządowych.

DOROTA KOSMOWSKA
Tematem wykładu był "Islam". Słuchacze zostali przeniesieni
w świat pełen kontrastów, z jednej strony piękna architektura
meczetów, wszechobecne przejawy religijności, tajemnicze
ale i natrętne dźwięki rozlegające się pięć razy dziennie
z minaretów nawołujące do modlitwy. Z drugiej strony
fanatyzm, brak poszanowania dla życia ludzkiego,
okrucieństwo jawnie sprzeczne z Koranem wynikające nie
wiadomo, czy bardziej ze strachu przed gniewem Mahometa,
czy ludźmi ( do trzeciego pokolenia rodzina jest zabijana
i prześladowana za odstąpienie od wiary).

Do konkursów zgłoszono 34 projekty. W zakresie realizacji zadań
publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu rozdysponowano 94 500 zł. Tegoroczne
przedsięwzięcia kulturalne zostaną dofinansowane kwotą 20 tys. zł.
Z wykazem zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
z samorządowego budżetu można zapoznać się na stronie
www.klaj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Piękno polskiego
krajobrazu

w malarstwie
Mularczyków

fot. Maciej Mularczyk

Od 8 lutego do 31 marca można oglądać prace Józefa
i Urszuli Mularczyk w Nowym Sączu. Wystawa otwarta
w Galerii Civitas Christiana nosi tytuł „Piękno polskiego
krajobrazu – od Bałtyku aż po Tatry”. Zgromadzono na niej 51
prac Urszuli wykonanych różnymi technikami.
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Zapomniana
Historia Gruszek
Dotarłem jednak do rękopisów,
znajdujących się w Archiwum
Kurii Metropolitalnej
w Krakowie (prezentowanych po
raz pierwszy od prawie czterystu
lat w wersji polskojęzycznej).

Seniorzy w Kopalni Soli
4 lutego mimo 20-stopniowego mrozu członkowie Klubu Seniora z Dąbrowy
wyruszyli na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni.
GRAŻYNA MUCHA
PRZEWODNICZĄCA KLUBU
Do grona uczestników dołączyli amatorzy podziemnych atrakcji i pełen autobus
wyjechał do Bochni. Ze względu na siarczysty mróz, który utrudniał pracę windy,
musieliśmy trochę poczekać na zjazd do kopalni. Ale zdecydowanie było warto! Trasa
turystyczna jest bardzo atrakcyjna. Byliśmy jedną z pierwszych grup, która oglądała
pełny pokaz multimedialny. Po około trzech godzinach zwiedzania i krótkim
odpoczynku w zasolonym powietrzu Komory Ważyn wyjechaliśmy na powierzchnię.
Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domów.

Wyginam śmiało ciało
W Klubie Seniora w Dąbrowie ćwiczymy nie tylko umysły, ale także inne części
ciała. 16 lutego odbyły się pierwsze ćwiczenia sprawnościowe. Obecnie
uczestniczy w nich grupa 10-12 osobowa, ale chętnych jest dużo więcej. Jak tylko
zrobi się ciepło zajęcia będą mogły odbywać się na dużej sali, a potem
w plenerze. O zapisach będziemy informować na tablicach ogłoszeń.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się w nasze szeregi.
Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczącą Klubu
Grażyna Mucha
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CZĘŚĆ II
MARCIN KOWALCZYK
RADNY GRUSZEK
Jan Zięba z Szynwałdu, duchowny
diecezji krakowskiej podczas
wizytacji parafii tak opisuje
wyposażenie kaplicy: „W tej samej
parafii we wsi Gruszki w obrębie
budynku szpitalnego znajduje się
niedawno zbudowana kaplica,
poświęcona, pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego. Prawo
przedstawiania kandydata na
proboszcza (prawo patronatu) mają
tutaj panowie Lanckorońscy.
W kaplicy znajduje się tylko jeden
ołtarz, drewniany, na którym od
góry jest umieszczony kamień,
niewpuszczony jednak w drewno,
niemniej poświęcony, podobnie jak
płyta ołtarza przytwierdzona do
ściany. Świadek aktu poświęcenia
zaświadcza, że na górze znajduje się
nienaruszona pieczęć. Na ołtarzu
jest drewniane cyborium
niezamykane, w którym znajduje się
naczyńko obciągnięte jedwabiem
i nakryte zasłonką z czerwonego
jedwabiu. Przechowuje się w nim
w czystym woreczku świeżą Hostię.
cdn.
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Nowa karetka
Od 8 lutego Pogotowie w Niepołomicach dysponuje nowym
ambulansem ratownictwa medycznego. W zakupie Mercedesa
Benz Sprinter partycypowały cztery podmioty: Małopolski
Urząd Wojewódzki, Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Niepołomicach oraz Gmina Kłaj i Miasto i Gmina Niepołomice.

JUSTYNA WALIGÓRA
Łączny koszt samochodu to blisko 284 tys. zł. Przekazana karetka
jest jedną z pięciu jakie w tym roku trafią do stacji ratunkowych
w Małopolsce. Obecnie niepołomickie pogotowie korzysta
z 2 karetek i 1 rezerwowej. – Nasza jednostka ma pod opieką
rozległy teren, obie gminy a także część Gminy Kraków – mówi szef
pogotowia Maciej Kłusek. Przekazana kareta (rok produkcji 2011)
jest obecnie najnowocześniejszą w niepołomickim pogotowiu. Dwie
pozostałe pochodzą z 2003 i 2008 roku.
- Samochód posiada bardzo dobrze rozwiązany przedział
medyczny. Dzięki temu mamy lepszy dostęp do sprzętu
ratunkowego. Na wyposażeniu jest jeden z najnowocześniejszych
modeli noszy. To wszystko przekłada się na komfort dla pacjenta
i lepsze warunki dla naszej pracy – stwierdza ratownik medyczny
Mikołaj Gnap. - Niech karetka, w razie konieczności, jak najlepiej
służy dobru mieszkańców – podkreśla wójt Zbigniew Strączek.

ZEZNANIA PODATKOWE
Pracownicy Urzędu Skarbowego
w Wieliczce
będą przyjmować w Urzędzie
Gminy Kłaj
ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2011 ROK.
18 kwietnia 2012 r.
w godzinach 10.00 - 16.00.

Będą nowe place
zabaw
Zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki – te i inne urządzenia
rekreacyjne dla najmłodszych staną na czterech nowych placach
zabaw. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na podstawie, której
gmina Kłaj otrzyma ponad 110 tys. zł. na ten cel jest już
podpisana.
JUSTYNA WALIGÓRA
Wsparcie z budżetu Unii Europejskiej przyznano w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek o przyznanie pomocy
został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy.
Rekreacyjne urządzenia dla najmłodszych staną przy Wiejskich
Domach Kultury w Dąbrowie, Łężkowicach, Łysokaniach oraz
Szarowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 174 tys. zł.
– Mam nadzieję, że dzieci będą mogły korzystać z placów zabaw już

podczas tegorocznego lata – mówi wójt gminy Zbigniew Strączek.
Wszystkie urządzenia, jakie zostaną zamontowane na placach zabaw
posiadają odpowiednie- atesty i certyfikaty. Place zabaw będą
ogrodzone i objęte stałym monitoringiem. Dodatkowo opiekunowie,
przebywający z maluchami na spacerze, będą mogli usiąść na
zamontowanych przy placach ławeczkach.
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I Charytatywny
Bal Karnawałowy
w Kłaju
18 lutego Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju zorganizowała bal
karnawałowy. Na sali widowiskowej przy
Urzędzie Gminy bawiło się ponad 100 gości.
Propozycja zorganizowania charytatywnej zabawy
spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród
rodziców i mieszkańców. Niezapomnianą sobotnią
noc wypełniły największe muzyczne przeboje,
humor i wyborne smakołyki. Dochód z balu,
sprzedaży czekoladek i róż zostanie
przeznaczony na zorganizowanie Dnia Dziecka.

Przekaż l %
podatkuna rzecz organizacji
pożytku publicznego jaką jest:

Stowarzyszenie na rzecz
niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
imłodzieży „Życzliwa Dłoń”*

nr KRS 0000106569
Celem Stowarzyszenia jest działanie w sferze zadań publicznych takich jak:
– szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
– prowadzenie placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych
– inicjowanie wszelkich form pomocy dla dzieci i młodzieży
– niesienie pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie i w trudnej
sytuacji życiowej itp.
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w Placówkach Opiekuńczo –
Wychowawczych - „Jaskółka” w Szarowie i „Pliszka”
w Niepołomicach.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kłaju składa serdeczne
podziękowania za szczególne zaangażowanie
i pomoc w organizacji Balu: panu wójtowi
Zbigniewowi Strączkowi, pani Dyrektor Lucynie
Dudziak oraz pani Wicedyrektor Joannie
Świegodzie, gronu pedagogicznemu,
pracownikom szkoły oraz zaangażowanym
rodzicom.
Z podziękowaniami
Rada Rodziców
Przewodnicząca Małgorzata Wróbel

Zarząd
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Szarowie
serdecznie dziękuję

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
I OBYWATELSKIE
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Wójt Gminy Kłaj serdecznie zapraszają
mieszkańców gminy Kłaj do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I
OBYWATELSKICH w ramach Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich.
Z usług Centrum będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec, który nie prowadzi działalności
gospodarczej oraz nie korzysta w tej samej sprawie z usług płatnej kancelarii prawnej.
Wszystkie działania są nieodpłatne!
Termin i miejsce:
Urząd Gminy Kłaj
19.04.2012 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 14:00
20.04.2012 r. (piątek) w godz. 14:00 – 18:00
Więcej informacji na stronie www.prawo.kolping.pl lub pod nr tel. 12 418 77 66.

wszystkim osobom,
które przekazały nam swój 1% od
podatku dochodowego za rok
rozliczeniowy 2010.
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Działanie jest realizowane w ramach projektu
„Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ferie w Brzeziu
Ferie zimowe – 13.02.12 do 26.02.12 były czasem pracowicie spędzonym
przez uczniów naszej szkoły. W pierwszym tygodniu zajęć, w godzinach
9.00 - 13.00, nawet bardzo wymagający mogli znaleźć coś dla siebie.
Fascynaci sportu brali udział w rozgrywkach piłki nożnej, halowej,
próbowali swoich sił w szachach. Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych
była bardzo szeroka.
KRYSTYNA SZCZESZEK
Na drugim miejscu warto wspomnieć o warsztatach plastycznych
i specjalnym projekcie Samorządu Uczniowskiego – przygotowaniu
„europejskiej” prezentacji multimedialnej szkoły połączonej z pracami nad
stroną internetową podczas zajęć informatycznych. Pasjonaci gier
komputerowych, a było ich niemało, mogli zmierzyć się z lepszymi od siebie.
Miłą niespodzianką był udział absolwentów w zajęciach feryjnych i wspólna
zabawa. Do dyspozycji uczniów pozostawali nauczyciele przedmiotów
humanistycznych i ścisłych. Można było wyjaśniać wątpliwości, nadrabiać
braki, rozwijać zainteresowania.
Do specjalnej oferty szkoły należały zajęcia świetlicowe dla dzieci
realizowane w zgodzie z hasłem Zdrowe i bezpieczne ferie. Każdy dzień
przynosił nowe atrakcje – od zabaw i gier orientacyjno – porządkowych,
rozwiązywania krzyżówek, czytania bajek, oglądania filmów, zajęć
komputerowych, warsztatów plastycznych po zajęcia kulinarne. Zajęcia na
świetlicy odbywały się codziennie od 9.00 – 13.00. Łącznie z naszej oferty
skorzystało około 40 osób.
Wójt Zbigniew Strączek serdecznie dziękuje dyrektor ZSO w Brzeziu
Pani Małgorzacie Sobkiewicz oraz Gronu Pedagogicznemu za
stworzenie obszernej oferty zajęć feryjnych .

Trzy pytania do
Zofii Tureckiej
Prowadzącej warsztaty edukacyjne dla dzieci w Łężkowicach.
Jakie zajęcia podczas tegorocznych ferii proponuje Pani
dzieciom?
Dzieciaki mogą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach
edukacyjnych. Są to zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe,
ćwiczenia w konstruowania zdań, precyzowaniu myśli,
tworzenia opowiadań na zadany temat. Młodzież ma szansę
artykulacji swoich zainteresowań, a naszym zadaniem jest
stworzenie im możliwości urzeczywistniania tych pragnień.
Nic tak nie cieszy jak zaniesienie do domu prac wykonanych
własnoręcznie. Ulubionym zajęciem dziewcząt jest rysowanie.
Chłopcy z wielką pasją projektują samoloty. Ponadto dużo
radości daje nam zabawa z wykorzystaniem chusty „Klanzy”.
Jakie umiejętności nabywa młodzież?
Dzięki takim formom spędzania wolnego czasu dzieciaki
integrują się, uczą współpracy, umiejętności bycia w grupie
jednocześnie rozwijając własną osobowość dostrzegają, że
każdy z nas jest tak samo ważny. Mają również możliwość
poznania różnorodnych technik malarskich, zasad doboru
kolorów, tworzenia kompozycji, budowania głębi rysunku
i operowania światłocieniem. W ten sposób rozwijają swoją
wyobraźnię i kreatywne postrzeganie rzeczywistości.
Jakimi priorytetami kierowano się organizując warsztaty?
Poprzez udział w zajęciach młodzież uczy się aktywnie spędzać
czas wolny, rozwija zainteresowania, odkrywa swoje talenty.
Zajęcia są tak prowadzone, by budziły potrzebę odnalezienia
się na tle grupy rówieśniczej skonfrontowania swoich
zdolności, szczególnie teraz kiedy w dobie elektronicznych
gadżetów coraz częściej jednostka od najmłodszych lat zatapia
się we wszechogarniającej nas cyberprzestrzeni.
Pokazujemy również młodym ludziom, że organizacja czasu
wolnego i kontrola nad tą sferą czyni ją efektywniejszą.

Fot. Barbara Mochel

Fot. Barbara Mochel
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Moją mocą jest świadomość,
że Bóg idzie obok mnie!

się wzruszali, podobnie odczuwali, przeżywali
podobne emocje. Może gdyby to nie było
prawdziwie zagrane, gdyby to nie była prawdziwa
poezja, widownia reagowałaby inaczej.

Muzyczne obrazy
Ortografia na
i impresje
Medal

W sobotę 10 marca mieszkańcy gminy mieli
okazję uczestniczyć w misterium muzycznopoetyckim pn. „Droga Krzyżowa – muzyczne
obrazy i impresje”. Na koncert w kłajowskim
Kościele Parafialnym św. Józefa Robotnika
zaprosili: proboszcz Kazimierz Budek i wójt
Zbigniew Strączek.

10 lutego odbyły się gimnazjalne zmagania
ortograficzne uczniów Gminy Kłaj. W konkursie
wzięło udział 15 uczestników z 4 szkół:
Gimnazjum w Brzeziu, w Kłaju, Szarowie,
Targowisku.

JUSTYNA WALIGÓRA

EWA BUŁAT

Na niepowtarzalną całość złożyły się filozoficzne
teksty ks. Jana Twardowskiego oraz specjalnie
skomponowana muzyka przez Cezarego Chmiela
oraz Marka Stryszowskiego. - Wszystko zaczęło się
jeszcze w liceum. Już wtedy Marek Stryszowski
myślał o stworzeniu „muzycznej interpretacji”
Drogi Krzyżowej. Kiedy powiedział mi o swoim
pomyśle, od razu zdecydowałem się na jego
wspólną realizację. Ale trzeba zaznaczyć, że razem
podjęliśmy to wyzwanie ponieważ od dłuższego
czasu współpracujemy ze sobą i rozumiemy się
muzycznie – mówi o genealogii „Drogi”
kompozytor, pianista i organista Cezary Chmiel.

Gminny Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny
spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno
środowiska uczniowskiego, jak i nauczycielskiego.
Wśród uczniów wzbudza emocje związane
z rywalizacją, a laureaci są pozytywnie postrzegani
w gronie rówieśników.
Od najmłodszych lat rodzice zabierali mnie na
przeróżne wojaże, z których najbardziej
zapamiętałem wycieczkę do Brazylii…

Marek Stryszowski - śpiew, saksofon, recytacje, Cezary Chmiel
- instrumenty klawiszowe, Tomasz Kudyk – trąbka.

Misterium wzrusza i skłania do refleksji. Mówi
o Męce Pańskiej i o tym wszystkim co w życiu
ważne i trudne zarazem…O samotności, której
przyczyną nie jest odchodzenie od nas ludzi ale
nasze od nich oddalenie; o smutku i łzach jako
formie odreagowania a nie zadumy i rozumnego
zamyślenia, o dobroci która nie wiele znaczy jeśli
nie towarzyszy jej odwaga w czynieniu dobra…
Do tej pory Misterium prezentowano zarówno
w Polsce jak i za granicą: podczas wizyty Jana
Pawła II na Ukrainie, a także w znanych na całym
świecie kościołach i salach koncertowych
w Londynie, Hiszpanii, Kanadzie, Chicago.
O wrażeniach słuchaczy mówi kompozytor
i muzyk Marek Stryszowski. - Mimo różnic
kulturowych, odmiennych temperamentów
emocje były podobne. Na każdym z kontynentów
słuchacze reagowali w ten sam sposób, tak samo
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Tak rozpoczął się tekst dyktanda wylosowanego
przez uczestnika konkursu. Mimo że zimowa aura
mroziła za oknami, w sali panowała gorąca
atmosfera. ,,Pisemna wycieczka” do Brazylii kryła
w sobie wiele zagadek ortograficznych. Najwięcej
kłopotów sprawiała poprawna interpunkcja,
pisownia ,,ż, rz” oraz nazw własnych.
Podczas tegorocznej edycji uczennice bezbłędnie
pokonały brazylijską trasę wśród flory i fauny.
Zdobywczynią zaszczytnego tytułu:
MISTRZ ORTOGRAFII
została: EMILIA MAJERZ - uczennica Gimnazjum
w Kłaju.
II miejsce zdobyła: MAGDALENA KOWALSKA uczennica Gimnazjum w Targowisku
III miejsce zdobyła: PAULINA KORBUT –
uczennica Gimnazjum w Kłaju
Konkursowa rywalizacja w 2012 roku została
zakończona. Wierzę, że uczestnicy będą nadal
zainteresowani poznawaniem piękna języka
polskiego i podejmowaniem wyzwań związanych
ze zgłębianiem tajników ortografii.

Jaskółkowicze dla
Babć i Dziadków
Dzień Babci i Dziadka to jeden
z najpiękniejszych dni w roku. W tym dniu
babcie i dziadkowie obdarzani są
szczególnymi dowodami miłości.
PAULINA JANKOWICZ
Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka. Nikt nie potrafi
upiec takiego ciasta jak babcia i nikt nie umie
zrobić takiego karmnika dla ptaków jak .
Podopieczni z Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Jaskółka”
w Szarowiepamiętali o swoich babciach
i, dlatego przygotowali nich małą uroczystość.
Babcie towarzyszący im dziadkowie zjawili się
. Usiedli przy przygotowanych nich stołach
i z niecierpliwością czekali rozpoczęcie
występu. Po chwili na scenie się wnukowie
i po upewnieniu się, że wszyscy goście dotarli
na miejsce, rozpoczęli swój występ. Śpiewali
i wyrecytowali piękny o miłości do babci
i o wdzięczności to, że dziadkowie zawsze
mają dla nich . Wszyscy byli bardzo wzruszeni.
Jaskółkowicze cieszyli się, że mogą w tak
odświętny sposób wyrazić swój szacunek dla
babć i dziadków. Zaproszeni goście z dumą

patrzyli na swoje wnuczęta, które tyle wysiłku
włożyły w przygotowanie uroczystości. Po
zebranych życzeniach czekała ich jeszcze
jedna niespodzianka. Dzieci w tajemnicy
przed dziadkami przygotowali wiele
konkurencji takich jak: „Plotka”, „Rozpoznaj
wnuka po głosie”, „Jak dobrze znasz swojego
wnuka?”. Zabawy i śmiechu przy tym było co
nie miara. Na koniec uroczystości ółkowicze
śpiewali „Sto lat” i wręczyli dziadkom ciepłe
szaliki i skarpety oraz własnoręcznie zrobione
laurki – wyraz wdzięczności dla swoich babć
i dziadków. Dzień Babci i Dziadka na długo
pozostanie pamięci zarówno dzieci jak
i dziadków.
Dziękujemy babciom i dziadkom za to, że
znaleźli dla nas czas i w tak licznym gronie
uczestniczyli w tym wydarzeniu.
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CO, GDZIE, KIEDY

Rozpoczynamy II semestr UTW
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy na drugi w bieżącym roku
akademickim cykl wykładów.
Oprócz wykładów będą warsztaty komputerowe i nauka j. obcych.
Za pomoc w zorganizowaniu zajęć składamy podziękowania dla:
pana Wójta - Zbigniewa Strączka, pani Dyrektor ZSO- Lucyny Dudziak
i Zastępcy Dyrektora pani Joanny Świegody. Dzięki przychylności dla
naszej prośby o udostępnienie sal w/w. zajęcia będą mogły odbywać
się w szkole w następujących terminach:

Kontakt telefoniczny:
Kurs komputerowy - Ryszard Chwil 501483315
Język niemiecki - Teresa Maziarz 12 28 25 04
Język angielski - Maria Chyl 606 478 863

Zapraszamy
Zarząd UTW

-Zajęcia komputerowe w poniedziałki godz. 17.00
-Język niemiecki w środy godz. 15:40
-Język angielski w środy godz. 17:30.

KALENDARZ WYKŁADÓW UTW KŁAJ SEMESTR II ROCZNIK 2011/2012
Lp

Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Temat

Wyk³dowca

05.3.2012

Zagrożenia w stosunku do osób starszych – przeciwdziałanie

Komendant podinsp. mgr Tomasz Joniec

19.03.2012

Religie świata c.d.

dr H.Mol

02.04.2012

Zrozumieć siebie w wieku dojrzałym

dr J.Pasławska - Smeder

16.04.2012

Religie Świata c.d.

dr H.Mol

07.05.2012

Historia Sztuki - tajemnice i sekrety pewnego dzieła

dr M.Łanoszka

21.05.2012

Choroby układu krążenia właściwe postępowanie

dr Kazimiera Wojas

04.06.2012

Na przekór metryce – metody stymulacji pamięci w grupie wiekowej 50 +

dr W. Matras- Mastalerz

18.06.2012

Z astronomią na Ty

mgr T.Paliński

Rada Programowa UTW zastrzega sobie zmianę tematu wykładów w wyjątkowych sytuacjach. Alternatywne tematy będą dotyczyć zdrowia.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU
GMINY KŁAJ
ogłasza rekrutację do chóru - chór mieszany, amatorski,
chórzyści dorośli.
Zainteresowanych Panie i Panów z terenu Gminy Kłaj
prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do sołtysów
poszczególnych wsi do dnia 28 marca 2012 r.
Przesłuchanie kandydatów odbędzie się
w piątek, 30 marca
br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej
Urzędu Gminy Kłaj.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kłaj

Zawody Wędkarskie
Towarzystwo Wędkarskie „KARP” w Kłaju
serdecznie zaprasza na zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Kłaj.

Zawody odbędą się 1 kwietnia
w godzinach od 10.00 do 14.00
na terenie „żwirowni” w Kłaju.
Zapisy na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
Współzawodnictwo jest ogólnodostępne,
stylem dowolnym.
W przypadku osób do 14 roku życia,
wymagany jest opiekun.
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SPOR T

Futsal - „Sprinter” Kłaj
Ósmą Drużyną W Polsce
Drużyna „Sprintera” Kłaj po raz pierwszy w historii Klubu brała udział w Finale Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w kategorii U-16 w Futsalu. Finałowy turniej odbył się w Unisławiu (województwo kujawsko-pomorskie).
Od 9 do 11 marca rywalizowało ze sobą 14 czołowych zespołów Polski.
CZESŁAW ZARĘBA
Nasz team w pierwszej fazie mistrzostw
wygrał z „Morzem” Stegna 2:0
i zremisował ze „Stalą” Mielec 1:1.
W meczu o strefę medalową „Sprinter”
przegrał 1:0
z „Rekordem” Bielsko Biała, a następnie
o piąte miejsce przegrał po rzutach
karnych z KF Poznań 2-4
(w regulaminowym czasie gry było 0:0).
Ostatecznie zajęliśmy ósme miejsce
w Polsce, co jest dużym sukcesem
naszego Klubu.
Nasi zawodnicy w każdym meczu do
końca walczyli o jak najlepszy wynik.

14

Pokazali, że umiejętnościami piłkarskimi
nie różnią się od zawodników
z czołowych klubów Polski, które od
wielu lat prowadzą szkolenie młodzieży
z dużo większym nakładem
finansowym.
Warto podkreślić także wzorowe
zachowanie wszystkich zawodników
podczas całego pobytu i godne
reprezentowanie Gminy Kłaj na arenie
ogólnopolskiej.
SKŁAD DRUŻYNY: Maciej Maliszczak,
Maciej Daniel, Mateusz Łach, Rafał
Łysek, Jędrzej Wiktorowicz, Bartosz
Polak, Krystian Jaszczyński, Dominik
Mięso, Karol Dutka, Tomasz Imiołek.

Trenerzy: Czesław Zaręba i Bartłomiej
Kolarz.
Zapis meczu dostępny na
www.sport.tv.com.pl
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Sponsorom ,dzięki którym nasz wyjazd
był możliwy.
UKS Sprinter na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
realizowane w ramach zadania pt.
„Sport dla każdego” otrzymał
dofinansowanie z budżetu Gminy
Kłaj w ramach otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych.
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PASJE

Konno przez
świat
Dla nich konie stały się najlepszymi przyjaciółmi, a jazda „pasją
i miłością jednocześnie”. O swoim wielkim zamiłowaniu
opowiadają: Kamila Fortuna, Marta Cesnyka i Julia Jach
Popularne jest powiedzenie: „mieć końskie zdrowie”. Czy te zwierzęta
rzeczywiście są tak odporne?
Zdecydowanie nie! Konie bardzo łatwo ulegają kontuzjom. Wymagają stałej
opieki medycznej weterynarza i ciągłych szczepień (co 6 miesięcy na grypę,
co 3 miesiące odrobaczanie i dogląd kowala). Trudno chorować przy takiej
profilaktyce, stąd może wzięło się to powiedzenie.

Julia Jach i Matadorka

A jak wygląda ich pielęgnacja?
Konie uwielbiają, kiedy są czyste i zadbane, dlatego wymagają stałej
pielęgnacji. Szczotkowanie grzywy, intensywne czesanie sierści, smarowanie
i czyszczenie kopyt to codzienność. W dodatku uwielbiają letnie kąpiele pod
szlauchem.
Miłośnicy psów, zabierają swoich pupili do fryzjera. Czy z końską grzywą
także można eksperymentować?
O tak! Na końskiej grzywie można tworzyć przeróżne fryzury. Od irokezów,
warkoczyków, koreczków, siatek po dobierańce czy loczki. Istnieją nawet
specjalne pokazy koni, na których można je wówczas prezentować. Końską
sierść można także ozdabiać wycinając wzorki i szlaczki. Nawet można go
ogolić na łyso! Ale to mogłoby mu się nie spodobać.
A co myślicie o powiedzeniu, że najlepszym przyjacielem człowieka jest
pies?
Ludzie, którzy tak uważają nie mieli widocznie styczności z końmi. My bardzo
cenimy sobie kontakt z nimi, to wyjątkowo wrażliwe zwierzęta. Wystarczy
okazać im odrobinę dobroci i uczucia, a one odwzajemnią się tym samym.
Wielu ludzi boi się ich, ale ten strach jest raczej bezpodstawny, konie nie
stanowią żadnego niebezpieczeństwa. Ich postawa do ludzi wynika z tego
jak są przez nich traktowane, dlatego warto okazać im „nieco” miłości.
W dziedzinie transportu, koń „należy do przeszłości”. Jednak w kategorii
motoryzacji jest symbolem siły, szybkości i męstwa. Jaka jest Wasza
opinia na ten temat?
Musimy się zgodzić z tym, że konie to silne zwierzęta. Jednak odzwierciedlają

Marta Cesnyka i Manchattan Project

bardziej cechy przypisywane kobietom.
Są wyjątkowo delikatne i wrażliwe, a ponadto dzikie i czasami uparte. To
połączenie sprawiło, że odnalazłyśmy w nich najlepszych przyjaciół. Stały się
naszą pasją i miłością jednocześnie.
Co jest najważniejsze w nauce jazdy konno i samej jeździe? Wymaga to
jakiś szczególnych umiejętności?
Najważniejsza jest odwaga i opanowanie. Koń z łatwością wyczuwa strach
nowego jeźdźca. Warto dać mu do zrozumienia, że czujemy się w jego
towarzystwie dobrze. To tak jak z ludźmi. Jeśli w czyimś towarzystwie
czujemy się źle, boimy się i krępujemy - to go unikamy. Ważna rolę odgrywa
także odpowiedni sprzęt: obuwie, odzież oraz zabezpieczenie. Nie wolno
próbować jeździć samemu. Konieczna jest opieka instruktora, który doradzi
i pomoże.
I najważniejsze! Podobno źle powieszona podkowa w domu przynosi
pecha? W takim razie jak prawidłowo powinna wisieć?
Koniecznie musi wisieć ramionami ku górze. Zabudowana część podkowy
ma stanowić barierę dla uciekającego szczęści, by nie wymknęło się przez
uchylone drzwi.
Co poradziłybyście osobom chcącym zacząć jeździć konno? Jak
zachęciłybyście swoich znajomych do tego sportu?
Jak już wspominałyśmy wcześniej, wielkie znaczenie ma podejście do
zwierzęcia ale także odpowiedni sprzęt i odrobina odwagi. Konie to
cudowne zwierzęta dlatego warto przełamać strach, spróbować. A może
pokocha się ten sport tak jak udało się to nam.

Kamila Fortuna i Czasza

Dziękuję za rozmowę.
OLIWIA BIEDA
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BAJU, BAJU, BEDZIESZ W RAJU

W KŁAJU

W KŁAJU W TRAMWAJU, KOCHAJ MNIE

Uwaga!
Podaje się do wiadomości gawiedzi wszelakiej zamieszkującej tę zacną osadę na skraju puszczy położoną
i KŁAJEM zwaną, a herbem złotej beczki, topora i gałązkami dębowymi się pieczętującą,
iż w czasie, kiedy księżyc z nowiu schodzić będzie,a na polach okolicznych kwiecie i zioła
przekwitać będą konkurs na szaty najprzedniejsze z epoki naszej w osadzie tej odbywać się będzie.
Owe szaty wszelakiej barwy i kroju przedziwnego okazywać będą mogli
wszyscy mieszkańcy tejże osady, mężowie i białogłowy oraz dzieciska wszelakiej urody.
Do pokazu owego sposobić się czas już odpowiedni.
Słońce coraz wyżej świecić zaczyna, a patrzeć jeno jak kwiaty wzejdą na polach, a zawżdy czasu niewiele
pozostanie by w pokazie owym uczestniczyć i bawić się radośnie w gawiedzi gromadzie.
Tymże obwieszczeniem do wzięcia udziału w zabawie owej mieszkańców zachęca się gorąco.
Wasz herold, posłaniec
od gromady organizującej.

A teraz po „naszemu”:
8 września podczas obchodów 750-lecia Kłaja serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

w Wielkiej Paradzie Dworzan,
Rycerzy i Dam Dworu
Już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych, dzieci i rodziców
do przygotowywania kostiumów swoim pociechom no i oczywiście sobie.
Właściciele najbardziej oryginalnych kostiumów zostaną nagrodzeni.
Gorąco zapraszamy.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
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