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Otwórzmy się na wielką tajemnicę życia,
na otaczający nas cud istnienia.
W czas refleksji i nadziei, które niesie
Wielkanoc serdeczne życzenia
radosnych, pełnych pokoju,
wiary i miłości Dni.
życzą
Lucyna Buczek
ąca Rady Gminy
odnicz
Przew
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Wielkanocny kiermasz
wsparciem ŚDS w Brzeziu
OSP Szarów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
O gospodarce wodnej z marszałkiem
Profesjonalne zaplecze piłkarzy
Sprinter siódmy w Polsce
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UWAGA! W środku rozkład jazdy busów
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OSP Szarów w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie jako druga w gminie, po kłajowskiej i czternasta w powiecie wielickim została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Pamiątkowy dokument wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzeja Mróz i wicemarszałek
województwa małopolskiego Wojciech Kozak.

Odnowienie bazy dofinansował Urząd Marszałkowski
w ramach Programu Małopolskie Remizy i Urząd Gminy Kłaj.
Wartość całego projektu to 60 tys. zł.

Justyna Waligóra
Z chwilą przekazania aktu rozpoczęła się zupełnie nowa
karta w historii szarowskiej OSP. Odtąd nasi strażacy
służbę na pierwszej linii frontu walki
o ludzkie życie, zdrowie i dobytek mogą realizować
nie tylko na terenie gminy ale i całego kraju. W akcjach
ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG może brać
udział 18 wykwalifikowanych strażaków, w tym dwóch
funkcjonariuszy PSP. – Najbardziej wymagającym
spośród wszystkich formalności i kryteriów, jakie
musieliśmy spełnić było uzupełnienie brakującego
wyszkolenia z zakresu ratownictwa technicznego oraz
szkoleń dowódczych, zakup aparatów oddechowych,
wyposażenie pojazdów w sprzęt do udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie
legalizacji sprzętu do ratownictwa drogowego – mówi
naczelnik OSP Szarów Mateusz Dziedzic.
- Obecność w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym napawa nas dumą. Postęp cywilizacyjny
wymaga wszechstronnego przygotowania do akcji
ratowniczych. Dziękujemy wszystkim osobom
i instytucjom, które pomogły nam w tym przygotowaniu.
W tej materii pozostaje jeszcze wiele do zrobienia ale
jestem przekonany, że z Waszą pomocą wszystko się uda
– podkreślił prezes OSP Szarów Mirosław Włodarz.
- Obecność w KSRG to nie tylko nobilitacja dla jednostki
to znacznie większa odpowiedzialność i liczba
obowiązków. Teraz mogą zostać Wam powierzane
zadania ratownicze już nie tylko na terenie własnej gminy
czy powiatu, ale, gdy zajdzie taka konieczność również
poza ich granicami. – powiedział Małopolski Komendant
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Wojewódzki nadbryg. Andrzej Mróz z Państwowej Straży
Pożarnej.
Za wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w tej części
Małopolski i wsparcie lokalnego samorządu w osiągnięciu
tego celu podziękował wicemarszałek województwa
Wojciech Kozak. Dalszego zrozumienia i tak mocnej
pomocy jak dotąd ze strony najbliższej wspólnoty
i samorządu życzył również starosta wielicki Jacek
Juszkiewicz.
- Swoim wieloletnim, bezinteresownym działaniem
pomogliście wielu ludziom. Wszelkie podjęte przez Was
inicjatywy zasługują na szczególne uznanie. Mam także
nadzieję, że nowo odnowiona remiza będzie Wam służyć
przez wiele lat – stwierdził wójt Zbigniew Strączek.
- Każdy kto stoi w miejscu cofa się. Wy idziecie do przodu
i z tego jestem dumny. Szczęść Wam Boże w tej trudnej
i wymagającej służbie! - powiedział duchowy opiekun
szarowsko-dąbrowskiej parafii proboszcz kanonik Adam
Kozłowski.
W uroczystości wzięły również udział reprezentacje
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz
zaprzyjaźniona jednostka z Niepołomic. Gratulacje
szarowskim druhom złożyli również: Komendant
Powiatowy PSP w Wieliczce mł. brygadier Aleksander
Starowicz, zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Wieliczce mł. brygadier Mateusz Pieczko, Dyrektor
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie Bogusław Borowski, Przewodniczący Rady
Powiatu Wielickiego oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Kłaju Adam Kociołek, Komendant Gminny ZOSP RP

w Kłaju Dariusz Pilch, sołtys Szarowa Alicja Wójtowicz
i dyrektor ZSO w Szarowie Marzena Czyż.

Podziękowania
Zarząd OSP w Szarowie składa serdeczne
Podziękowania mieszkańcom oraz wszelkim
osobom, które wspierają naszą jednostkę. Wyrazy
wdzięczności kierujemy szczególnie do naszych
sponsorów: Adama Dziadura, Piotra Iwulskiego,
Marka Lasonia, Stanisława Iwulskiego, Anny i Mariana
Jachymek. Życzymy wszelkiej pomyślności w 2013
roku.
Prezes OSP Szarów Mirosław Włodarz
Naczelnik OSP Szarów Mateusz Dziedzic
Działający od 1995 roku Krajowy System RatowniczoGaśniczy to integralna część systemu bezpieczeństwa
państwa, działająca na trzech płaszczyznach: powiatowej,
wojewódzkiej i centralnej.
Do systemu może zostać włączona jednostka, która
spełnia szereg wymagań, w tym musi posiadać: co
najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze,
wyszkolonych ratowników zapewniających pełną obsadę
wozów bojowych pozostających w stałej gotowości do
podejmowania działań ratowniczych oraz skuteczny system
łączności, alarmowania i powiadamiania.
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O gospodarce wodnej
z marszałkiem
15 lutego w sali konferencyjnej Rady Gminy w Kłaju, odbyło się zebranie
członków Gminnej Spółki Wodnej w Kłaju. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bogusław Borowski- Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Zbigniew Strączek- Wójt Gminy Kłaj.
Andrzej Jeż
Kierownik Gminnej Spółki Wodnej
Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności
Spółki za rok ubiegły oraz określenie najważniejszych zadań i priorytetów dotyczących konserwacji i odbudowy rowów na terenie gminy Kłaj w roku 2013.
Podczas zebrania poruszono wiele istotnych wątków dotyczących zadań
z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w celu zapewnienia
prawidłowego odprowadzania wód szczególnie z terenów zagrożonych podtopieniami.
Wójt Zbigniew Strączek podkreślił konieczność wykonania prac konserwacyjnych i regulacyjnych na potoku Tusznica. Modernizacje miałyby pomóc zapobiegać podtopieniom posesji w sytuacji nadmiernych opadów deszczu.

Za śmieci zapłacisz dwa
razy, jeśli nie wypowiesz
dotychczasowej umowy
Od 1 lipca wywozem śmieci w imieniu gminy
zajmie się firma wybrana w przetargu. Gmina
będzie pobierała od mieszkańców ustalone
opłaty, które pozwolą na bieżące utrzymanie
systemu odbioru odpadów.
Michał Łuczkiewicz
Jeśli nie rozwiążemy umowy przed 30 czerwca, będziemy musieli płacić za
śmieci podwójnie – gminie oraz dotychczasowemu odbiorcy. Przy rozwiązywaniu starej umowy należy wziąć pod uwagę jej okres wypowiedzenia.
Standardowo jest to miesiąc, ale czasem trzy miesiące. Dlatego warto
przyjrzeć się dokumentom, które część z nas podpisała dobrych kilka lat
temu.
na podstawie publikacji z 5 lutego 2013, w GAZECIE PRAWNEJ
WZÓR PISMA ROZWIĄZUJĄCEGO UMOWĘ Z DOTYCHCZASOWĄ FIRMĄ
ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUMALNE DO POBRANIA ZE STRONY
WWW.KLAJ.PL.

Do przedszkola czas
W przedszkolach i szkołach ruszył okres rekrutacji. Marzec to
miesiąc, w którym wielu rodziców podejmuje decyzje dotyczące nie
tylko posłania swojej pociechy do przedszkola ale przede wszystkim
wyboru konkretnej placówki. Decyzje te dotyczą zarówno przedszkolaków jak i dzieci idących po raz pierwszy do szkoły podstawowej.
Kazimierz Sroka
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Podejmowane decyzje te to nie tylko sprawa troski rodziców o własne
dziecko, to przede wszystkim spoczywająca na nich odpowiedzialność
prawna. Zapisanie bowiem dziecka do przedszkola lub szkoły to nie
wszystkie zadania, jakie ustawa o systemie oświaty nakłada na rodziców
i opiekunów prawnych.
Przypomnijmy zatem najważniejsze obowiązki wynikające dla rodziców
z ustawy o systemie oświaty.
Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
Oznacza to, że dziecko w wieku od 2,5 do 4 lat może korzystać
z przedszkola, natomiast dzieci pięcioletnie, tj. urodzone w 2008 r. (lub
sześcioletnie, które z różnych przyczyn nie zrealizowały tego obowiązku)
są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek
ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 5 lat. Zapis ten nakłada na rodziców dzieci
pięcioletnich (ew. sześcioletnich) nie tylko obowiązek posłania dziecka
do wybranego przez siebie przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
ale przede wszystkim do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do realizacji tego obowiązku. Polega on na przekazaniu
dyrektorowi szkoły będącej szkołą obwodową dla dziecka ze względu na
miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania informacji dotyczącej
przedszkola lub szkoły, w której dziecko realizuje ten obowiązek. Dotyczy
to także dzieci zameldowanych ale przebywających czasowo za granicą.
Warto w tym miejscu przypomnieć ustalone obwody dla szkół podstawowych, w których rodzice powinni zgłosić dzieci kończące w tym roku
5 lat, bez względu na miejsce uczęszczania dziecka do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego:
– SP w Kłaju – Kłaj; SP w Szarowie – Szarów i Dąbrowa, SP w Targowisku –
Targowisko, SP w Grodkowicach – Grodkowice, Łężkowice i Łysokanie, SP
w Brzeziu – Brzezie, Gruszki.
Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych zapewnia wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego. W Szkole Podstawowej w Grodkowicach
funkcjonują dodatkowo oddziały integracyjne, do których uczęszczać
mogą również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Każde przedszkole i oddziałał przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową a równocześnie zapewnia każdemu dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Za czas pobytu
dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godzin dziennie rodzice ponoszą
opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. Niewykluczone, że od
września opłaty te będą na poziomie symbolicznym, tj. 1 zł za każdą
godzinę. Powinno to zachęcić rodziców do korzystania z usług oferowanych przez placówki przedszkolne w jak najszerszym zakresie, gdyż czas
wspólnej zabawy i nauki w przedszkolu sprzyja rozwijaniu uzdolnień
oraz kształtowaniu czynności intelektualnych niezbędnych dziecku
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
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XXX sesja Rady Gminy Kłaj
Od 1 lipca, w całej Polsce, radykalnie zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na XXX zwyczajnej sesji,
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła pakiet uchwał związanych z nowymi uregulowaniami w tej dziedzinie.
Oliwia Bieda
Michał Łuczkiewicz
Wyjątek stanowi uchwała w sprawie wysokości miesięcznej opłaty za odbiór śmieci, którą
przyjęto przy jednym wstrzymującym się
głosie. Przyjęcie uchwał poprzedzone było
długimi dyskusjami i dwoma debatami.
Już wcześniej zapadła decyzja, że gmina
przejmując na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych, nie będzie ich
odbierać od właścicieli nieruchomości, na
których powstają odpady, a nie są zamieszkiwane. Chodzi tu o instytucje m.in. Urząd
Gminy, WDK, OSP, ośrodki zdrowia, poczta,
bank, placówki oświatowe i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Regulamin utrzymania czystości
Rada określiła regulamin utrzymania czystości na terenie gminy, w którym opisane
zostały obowiązki, ale też prawa mieszkańca
czy właściciela nieruchomości na terenie
gminy.
Sposób i zakres odbierania odpadów
komunalnych
Na sesji uchwalono także sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od mieszkańców.
Rada Gminy ustaliła częstotliwość odbierania każdej ilości odpadów zmieszanych oraz
innych, które pozostają po segregacji: papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, oraz
metali. Odpady będą gromadzone w znor-

malizowanych pojemnikach oraz workach
foliowych z tworzyw sztucznych. W uchwale
uwzględniono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapisy uchwały
przewidują powstanie, zlokalizowanego na
terenie oczyszczalni ścieków w Szarowie,
„punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych”, gdzie będzie można zastępczo „składować” odpady poza terminami
wyznaczonymi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
Sposób uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych
Comiesięczną opłatę, w nieprzekraczalnym
terminie do 15-go dnia każdego miesiąca,
będzie można uiścić (gotówka) w kasie
Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek
bankowy Gminy Kłaj.
Metoda ustalania opłaty i jej wysokość
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) nakazuje wybrać metodę ustalenia stawki. Każda z 4 metod: 1.opłata naliczana jako iloczyn określonej przez
Radę Gminy stawki i ilości osób, 2.ilości zużytej wody, 3.powierzchni mieszkania, 4.ryczałt
od gospodarstwa, narzucanych przez Ustawę budziła olbrzymie kontrowersje. Dopiero,
uchwalone przez Sejm RP zmiany w Ustawie,
które weszły w życie 5 marca br., pozwoliły
przyjąć najmniej kontrowersyjną metodę.
W zależności od ilości osób gospodarstwa
domowe zostały podzielone na cztery grupy,

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZBIERANE

W sposób selektywny (segregowane)
gospodarstwa
1-2 osobowe

gospodarstwa
3-4 osobowe

gospodarstwa
5-6 osobowe

gospodarstwa
powyżej 6 osób

10,00 zł
od osoby

9,00 zł
od osoby

8,00 zł
od osoby

7,00 zł
od osoby

W sposób nieselektywny (bez segregacji)
gospodarstwa
1-2 osobowe

gospodarstwa
3-4 osobowe

gospodarstwa
5-6 osobowe

gospodarstwa
powyżej 6 osób

20,00 zł
od osoby

19,00 zł
od osoby

18,00 zł
od osoby

17,00 zł
od osoby
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w których ustalono stawkę od zamieszkującej w nim liczby osób. Stawki przedstawia
poniższa tabela.
Radni ustalili też opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
gdzie odpady powstają sezonowo (np. domki letniskowe) w wysokości 10,00zł od osoby
dla odpadów selekcjonowanych i 20,00zł dla
odpadów nieselekcjonowanych.
Maksymalna stawka opłat
Ostatnia z podjętych uchwał ustala maksymalną stawkę opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęcie
uchwały uaktualniło stawki obowiązujące od
2009 r.
Pełne treści uchwał dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy.

Od 1 lipca właściciele zamieszkałych nieruchomości będą
wnosić opłatę do Gminy.
W zamian Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór
każdej ilości odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy będzie działał tylko jeden przedsiębiorca,
który zostanie wyłoniony
w drodze przetargu. Aktualnie
obowiązujące zasady odbioru
śmieci nie ulegną zmianie. Segregowane odpady plastikowe,
papierowe i szklane gromadzone będą w workach, natomiast
pozostałe odpady w dalszym
ciągu gromadzone będą
w pojemnikach-kontenerach.
Dwa razy w roku organizowana
będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Samodzielność marzec 2013

R A DA G M I NY

Kobiety świętują

Muzyczna

edukacja

w Grodkowicach

Podczas XXIX sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia.
Pierwsza na terenie gminy tego typu placówka ma szanse
powstać w Grodkowicach. Rozpoczęcie od 1 września muzycznej edukacji uzależnione jest od pozytywnej decyzji w
tej kwestii Ministra Kultury. Jeśli taka będzie to grodkowicka placówka będzie jedną z pierwszych w kraju samodzielnych szkół muzycznych działających na terenach wiejskich.
Justyna Waligóra
Na siedzibę placówki wybrano miejscową Szkołę Podstawową.
Zajęcia miałyby być prowadzone w jedenastu klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego, klarnetu,
saksofonu, trąbki, puzonu, akordeonu i perkusji. – W naszych
założeniach szkoła ma być placówką publiczną i funkcjonować
na bazie porozumienia z ministerstwem. W takiej konstrukcji
organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką
z ramienia ministra jest Centrum Edukacji Artystycznej. Dzięki
temu szkoła będzie mogła liczyć m.in. na dwukrotnie wyższe
dofinansowanie z budżetu państwa w stosunku do pozostałych placówek oświatowych – zaznacza wójt Zbigniew Strączek.
Jeśli zatem przedsięwzięcie się powiedzie w Grodkowicach
będzie można rozwijać muzyczne zdolności w dwóch cyklach
kształcenia: sześcioletnim i czteroletnim. Pierwszy dla uczniów
w wieku od 5 do 8 lat. Drugi z przeznaczeniem dla kandydatów
od 9 do 16 roku życia. Artystyczna placówka nie tylko stanie
się miejscem nauki gry na instrumentach, to będzie przestrzeń
kształtująca wrażliwych odbiorców sztuki, znających dorobek
narodowej i światowej kultury muzycznej, biorących udział
w życiu artystycznym środowiska.
– Z naszych obserwacji i informacji, jakie otrzymujemy wynika,
że szkoła miałaby spore zainteresowanie. Już teraz znaczna
część naszej młodzieży uczęszcza na muzyczne zajęcia do
okolicznych gmin. Po otwarciu placówki w Grodkowicach
możliwość realizacji artystycznych pasji otwiera się na miejscu
– dodaje gospodarz gminy.

Wspólne obchody Dnia Kobiet przez mieszkanki gminy Kłaj
to już tradycja. Wzorem lat ubiegłych, specjalnie na tę okazję
Koło Gospodyń z Kłaja przygotowało dla wszystkich pań wiele
niespodzianek.
Oliwia Bieda
16 marca w sali widowiskowej Urzędu Gminy zebrało się blisko sto
kobiet, aby wspólnie uczcić swoje święto. Wszystkich zebranych
ciepłym słowem i multimedialną prezentacja o ich wyjątkowości powitała Zofia Przeździk.

Wszystkim solenizantkom życzenia złożył wójt Zbigniew
Strączek. Miłym akcentem było wręczenie przez gospodarza gminy
każdej z Pań tulipana. Całości dopełnił toast lampką szampana za
zdrowie płci pięknej.
Występ artystyczny przygotował Zespół Pieśni i Tańca. Jak to
kobietki, w żartobliwy sposób ponarzekały trochę na mężczyzn,
czym rozbawiły publikę do łez. Zaskoczeniem było gdy, na scenę
wkroczyła Ewa Lipińska-Glica. Kobiety zrzuciły ludowe stroje
i w wygodnych ciuszkach zatańczyły popularne „Gangnam Style”
Po części artystycznej, wręczono nagrody laureatom konkursu
na „Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową” zorganizowanego przez Wójta Gminy Kłaj oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj. Nagrody za pierwsze trzy miejsca, jako sponsor
wręczyła Prezes Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc
Chłopska” Stanisława Nowak.

Miejsce I: „Szopka Bożonarodzeniowa” rodziny Słodkich
z Targowiska
Miejsce II: „Betlejemski Cud” rodziny Polaków z Kłaj
Miejsce III: „Szopunia” rodziny Kościółków z Targowiska
W konkursie zostały wyróżnione także dwie prace: „Jezus
Malusieńki” rodziny Lewko z Kłaja oraz „Szopka Biednego Cieśli”
rodziny Kościółków. Nagrody dla twórców prac wyróżnionych,
sponsorowała Maja Bugaj-Sobkiewicz- Sklep „LAURA” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj.
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Profesjonalne zaplecze
dla piłkarzy
Dwie kondygnacje, szatnie, łazienki, pralnia, suszarnia, zaplecze gospodarcze, pokój trenera, sędziów – to główne pomieszczenia nowego budynku socjalnego dla piłkarzy. Obiekt stanie przy boisku Towarzystwa Sportowego „Wolni”
w Kłaju. Start budowy zaplanowano na przełomie kwietnia i maja. Finisz prac budowlanych ma nastąpić z końcem
sierpnia. Budynek o powierzchni użytkowej 168 m ² zostanie wyposażony we wszystkie potrzebne instalacje, jak: centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i odgromowa.
Justyna Waligóra
Parter budynku wraz z łazienką będzie
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oryginalną formę budynku tworzą dach i kształt ścian.
O nowy budynek piłkarze zabiegali od
lat. Decyzja o jego budowie to dla nich
wspaniała wiadomość. Dotąd korzystali
z obiektu wybudowanego w czynie
społecznym w 1990 roku. Stale obecni
w rozgrywkach WOLNI po wielu latach
braku profesjonalnego zaplecza, w końcu będą mogli cieszyć się klubowym
zapleczem z prawdziwego zdarzenia.
Całkowita wartość inwestycji, łącznie
z projektem, nadzorem inwestorskim
i innymi kosztami okołobudowlanymi to
ponad 593 tys. zł. – Zgłosiliśmy to przedsięwzięcie do Wieloletniego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Małopolskiego. Jeśli zostanie uwzględniony w rejestrze to będziemy mogli starać się o dofinansowanie projektu przez
Ministerstwo Sportu. Maksymalna wysokość rządowego wsparcia to 33 proc.
– komentuje wójt Zbigniew Strączek.
Piłkarze z Kłaja będą pierwszą drużyną
na terenie gminy, która zyska tego typu
obiekt. W tym roku ma powstać jeszcze
projekt takiego budynku w Brzeziu.
A w przyszłości po uregulowaniu stanu
prawnego stadionu na profesjonalne
zaplecze może liczyć Szarów.
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Wielkanocny
kiermasz
15 marca w siedzibie Izby Regionalnej w Kłaju odbył się kolejny Kiermasz
Wielkanocy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Brzeziu.
Monika Ruchlewicz
W tym roku, nowością na stołach były kurczaczki wielkanocne składane metodą
origami oraz zdobione ceramiczne jajka. Nie zabrakło również palm wielkanocnych
i świątecznych kartek.

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa
z serdeczną prośbą
o wsparcie 1% .
Wystarczy do formularza PIT przepisać
numer KRS i nazwę naszej drużyny.
Jeśli Państwo osobiście nie wypełniają
formularzy można wyciąć tę informację
i dołączyć do dokumentacji oddawanej
księgowej lub w miejscu pracy.
Dlaczego warto oddać 1% podatku właśnie nam?
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją
mającą na celu wychowanie młodego człowieka.
Jak to wygląda w praktyce? 5 DH „Leśni Ludzie”
skupia 40 osób z terenu Kłaja, pomogła
w organizacji 16 akcji społecznych na terenie
gminy, wyjechała na 9 biwaków, wycieczek
i rajdów, oraz obóz letni, spotkała się na ponad
80 zbiórkach, a nasi wolontariusze poświęcili na
rzecz organizacji programu ponad 1200h pracy.
Nie byłoby to możliwe bez materiałów i sprzętu
zakupionych ze środków zebranych z 1%. Każda
złotówka otwiera przed nami nowe możliwości.
Dziękujemy!
5 DH „Leśni Ludzie” przy ZSO w Kłaju
lesniludzie.wordpress.com

PODZIĘKOWANIE
dla pani ANNY JACHYMEK
oraz dla życzliwych
pracowników hotelu
„AZALIA” w Szarowie
Podopieczni oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy składają
serdeczne podziękowania organizatorom wystawy za możliwość zaprezentowania
twórczości osób niepełnosprawnych. Dziękujemy również osobom, które zakupiły
ozdoby świąteczne i tym samym wspomogły działalność naszego ośrodka. Zebrane
środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do pracowni.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych prowadzące Środowiskowy
Dom Samopomocy w Brzeziu dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% podatku
na rzecz jego działalności. Jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie. W zeznaniu
podatkowym wystarczy wpisać nazwę naszego Stowarzyszenia oraz numer
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” nr KRS
0000057765.

Uczniowie klasy „O” Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Szarowie tą drogą wyrażają
ogromne podziękowanie dla pani Anny Jachymek
oraz dla wszystkich pracowników hotelu
„Azalia” za życzliwe przyjęcie i udostępnienie
obiektu hotelowego oraz pyszny, słodki
poczęstunek dla zorganizowania lekcji p.t.
„Wielka Europa w naszym Szarowie”.
Życzymy, aby podwoje hotelu były zawsze szeroko
otwarte dla przybywających i szczęśliwych gości.
Uczniowie klasy „O”
wraz z wychowawczynią.
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Władysław Wójtowicz –
Człowiek godny uznania
Wielka szkoda, że po ukazaniu się książki D.K. „ Z dziejów Kłaja” otrzymałem
od córki p. Haliny Rzeszut z domu Wójtowicz dodatkowe informacje o życiu
i działalności kierownika Szkoły Powszechnej w Kłaju Władysława Wójtowicza.
związki małżeńDionizy Kołodziejczyk
skie i wychowały
następne wspaniaMyślę, że zwłaszcza starsze pokolenie jego uczniów jest zainteresowane tym kim był ich kierownik szkoły. Pozwolę sobie łe pokolenie. Najstarsza córka Zofia,
uzupełnić Jego biografię w oparciu o relację córki Haliny :
mgr germanistyki ,
„Władysław Wójtowicz urodził się w 1887 r. w Górkach
wyszła za mąż
k. Tarnowa. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Tarnowie
z wynikiem celującym. Pierwszą posadę nauczyciela otrzymał za Jana Gądora,
lekarza z Kłaja,
w szkole powszechnej w Padwi Narodowej, pow. Mielec.
a syn Stanisław, lekarz, ożenił się z kłajowianką Marią Mięso.
Tutaj też w r. 1910 zawarł związek małżeński z absolwentką
Niestety w chwili obecnej, z licznego rodzeństwa żyje tylko
średniej Szkoły Realnej, Zofią Borzędowską.
najmłodsza córka Halina urodzona w 1929 r.
Po wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska
Władysław Wójtowicz był mądrym i dobrym Ojcem i Człoaustriackiego. W pierwszej bitwie z Rosjanami dostał się do
wiekiem. Zmarł 16 VI 1955 r. w Niepołomicach został pochoniewoli i został wywieziony na Sybir, gdzie spędził cztewany na tamtejszym cmentarzu. W 1964 r. dołączyła
ry lata. Nie pozostawał tam bierny; ze współtowarzyszami
do Niego żona Zofia.”
niewoli stworzył chór, który śpiewał w kościele, a nawet na
weselu. Uczył też w mieście Tjumeniu gry na skrzypcach i na
Od siebie dodam, że p. Halina Rzeszut córka kierownika szkoły
fortepianie. Razem z tamtejszą Polonią organizował jeńcom
Władysława Wójtowicza ukończyła filologię polską na UJ
wspólną Wigilię i inne święta.
w Krakowie, wyszła za mąż i wyprowadziła się do Warszawy.
Tam pracowała na stanowisku starszego kustosza dyplomoPo odzyskaniu wolności (1918 r.) wrócił do kraju i rozpoczął
wanego w Bibliotece Głównej Wyższej Uczelni. Wychowała
pracę jako kierownik 6 – klasowej szkoły powszechnej
syna dr. inż. elektronika, który jest pracownikiem naukowym.
w Wojsławiu, pow. Mielec. Tutaj przez 10 lat oprócz nauki
W Warszawie mieszka już od sześćdziesięciu lat ale nigdy nie
w szkole prowadził szeroką działalność oświatową i społeczzapomina o Kłaju, cieszy się „że Kłaj tak bardzo się unowoną także dla dorosłych. Realizował hasło pozytywistów „pracy
cześnił, że są w nim ludzie, którzy z miłością, nie szczędząc
u podstaw, pracy dla ludu”. W latach 1924- 1926 podwyższył
pracy, dbają o wszechstronny rozwój wsi”.
swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc Wyższy Kurs Nauczycielski i Konserwatorium w Poznaniu.
Pragnę także Państwa poinformować, że p. Halina Rzeszut
przesłała nam kopie zdjęć ojca, fotografie grona pedagoOd 1 IX 1929 r. objął kierownictwo 7 – klasowej Szkoły powszechnej w Kłaju i tutaj pracował aż do emerytury w 1954 gicznego z lat 1941 i 1942 a także świadectwa z tajnego
nauczania z okresu okupacji z lat 1943-1945. Otrzymałem
r. Jego wszechstronna działalność dla dobra wsi, zasłużyła
wśród mieszkańców Kłaja na wdzięczną pamięć – jedną z ulic również świadectwo z Rzemieślniczo- Kupieckiej Szkoły Zawodowej oddział w Kłaju na dowód, że taka szkoła istniała
nazwano Jego nazwiskiem, a w książce D. Kołodziejczyka:
w czasie okupacji.
„Z dziejów Kłaja” został nazwany „Człowiekiem Legendą”.
Dalej córka Halina pisze, że „Ojciec stworzył także szczęśliwą
rodzinę, w której dużą rolę odgrywała pełna dobroci i miłości Dziękuję Jej za te miłe pamiątki, które niewątpliwie uzupełnią
nasze zbiory w Gminnej Izbie Regionalnej. Pozostałe inforJego żona Zofia, powszechnie lubiana i szanowana. Władymacje dot. historii naszej szkoły zostaną przekazane Dyrekcji
sław Wójtowicz był ojcem pięciorga dzieci, czterech córek
ZSO w Kłaju.
i syna. Wszystkie dzieci ukończyły wyższe studia, zawarły

8

Samodzielność marzec 2013

E D U K AC J A

Aktywny wypoczynek
W czasie zimowych ferii uczniowie ZSO w Szarowie nie mogli narzekać na
nudę. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Cieszące się dużym powodzeniem warsztaty „Mody i wizażu” podzielono na
bloki tematyczne:

1.
2.
3.

Młodzieżowy makijaż. Małgorzata Wyczesany, dyplomowana kosmetyczka
opowiadała o tajnikach profesjonalnego makijażu. Pokazała jak powinna
malować się nastolatka, by wyglądać pięknie i naturalnie.
Młodzieżowe fryzury. Sylwia Gawlik udzielała rad jak powinno się dbać o swoje
włosy, aby wyglądały pięknie i zdrowo. Zaprezentowała również, najbardziej
odlotowe fryzury; na dyskotekę i na wizytę… u babci.
„Zrób coś fajnego i modnego” – czasem wystarczy coś odpruć, skrócić, wyciąć
związać lub przyszyć. Efekt będzie zachwycający. Monika Krawczyk udowodniła,
że nie należy wyrzucać dawno nie noszonych ubrań, bo można z nich zrobić
naprawdę niezłe wdzianka.
Szkolne mury odwiedził także zespół OESWU. Oprócz wspaniałego koncertu,
młodzież miała również możliwość wspólnego występu z członkami zespołu.
Zafascynowani legendą Bruce’a Lee – chłopcy i dziewczyny - mogli spróbować
swoich sił w kursie samoobrony, który przeprowadził Marcin Bąk.
Miłośnicy graffiti mogli rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach, Piotra
Jankowicza. Uczestnicy uczyli się technik przygotowywania szablonów,
planowania graffiti , sposobu w jaki można tworzyć legalnie ten rodzaj sztuki
w przestrzeni publicznej.
Do dyspozycji młodzieży została również oddana sala gimnastyczna, gdzie
„szkolni olimpijczycy” mogli się zmierzyć w rozgrywkach piłki halowej z drużyną
„MKS –Wyzwolenie” oraz „ZRYW Szarów”. Nie zabrakło również szaleństwa na
lodowisku w Wieliczce.
Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki życzliwości rodziców naszych uczniów,
którzy wsparli nas finansowo.
DZIĘKUJEMY IM WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA.
Przyjaciele szkoły:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ilona Popiołek
Anna Sobór
MKS Wyzwolenie
Firma „Solarz – kuchnie”
Ewa Skoczek
Piotr Jankowicz
Renata Jach
Zespół OESWU
Musiałkiewicz Aneta
Bąk Mateusz
Ochotnicza Straż Pożarna

12. Sylwia Gawlik
13. Małgorzata Wyczesany
14. Bogdan Czyż
15. Agnieszka Stopór Lekki
16. Joanna Wojciechowska
17. Mariusz Wróbel
18. Marcin Gruszecki
19. Paulina Jankowicz
20. „Zryw – Szarów”
21. Monika Krawczyk

Pracownie
po nowemu
Rodzice uczniów klas I a, I b i II b
kłajowskiego Zespołu Szkół wykonali
remonty pracowni oraz szereg prac
porządkowych.
Bożena Kołodziej
Ściany w klasach były szpachlowane,
zmieniono gniazdka prądowe.
Wszystkie pracownie zostały
wymalowane. W klasie I a rodzice
wymienili listwy podłogowe,
wykonali prace upiększające. W klasie
I b rodzice dodatkowo pomalowali
parapety, animowali jedną ze ścian
pracowni, wymienili listwy podłogowe,
odnowili meble, zakupili dwie tablice
magnetyczne, wyposażyli klasę
w potrzebne pomoce (radiomagnetofon, magnesy, plastikowe koszyki).
Dodatkowo wnętrze ozdobią rolety
i „makaroniki okienne”.
Pracownia II b również została
pomalowana. Rodzice z własnych
środków postawili w niej ściankę
gipsową oddzielającą kącik
gospodarczy. Ułożono nową podłogę,
zamontowano rolety oraz zmieniono
gniazdka prądowe. Frekwencja
rodziców podczas prac była bardzo
duża.
We wszystkich klasach rodzice wraz
z wychowawczyniami wykonali
prace porządkowo – dekoracyjne.
Opiekunowie w sposób znaczący
partycypowali w finansowaniu
przedsięwzięcia. Włożyli wiele wysiłku
w organizację i przeprowadzenie
remontów. Dali dzieciom najlepszą
obywatelską lekcję troski o wspólne
dobro.

9

Samodzielność marzec 2013

ED UK AC JA

O języku giętkim
i ortograficznym
,,Odkąd mamy dostęp do Internetu, długie
nocne godziny spędzam samotnie przy komputerze…” Tak rozpoczęło się dyktando, z którym
zmagali się finaliści XIV Gminnego Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego.
Ewa Bułat

o kulturę naszego języka, umiejętność wyrażania
myśli i emocji.
W tegorocznej edycji ,,lekkim i giętkim językiem”
wywalczyły miejsca uczennice z Gimnazjum
w Kłaju.

Wzięło w nim udział 16 uczniów z gimnazjów
Gminy Kłaj.

I miejsce – Anna Mięso
II miejsce – Anna Turkiewicz
III miejsce – Emilia Majerz
Wyróżnienie – Klaudia Więsek.

W realizację tego przedsięwzięcia włączają się
wszyscy nauczyciele poloniści dbając, by atmosfera sprzyjała nie tylko duchowi rywalizacji, ale
i propagowała ideę sprawnego posługiwania
się arcytrudną dyscypliną, jaką jest ortografia.
Uczniowie chcą się sprawdzić, bo chodzi głównie

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe dyplomy. Wszystkim składamy gratulacje.

Na dziecięcym
uniwersytecie
Kolejny uniwersytecki wykład w Szkole Podstawowej w Kłaju związany był z zajęciami społecznymi na temat pracy grupowej i mediów.
Dzieci z klas drugich i trzecich wzięły udział
w zajęciach pt.: „Kiedy razem jest łatwiej? ”
i „Jakie znaczenie ma informacja?”
Natalia Iwan
Dyrektor Oddziału
Uniwersytetu Dzieci
Warsztat o rolach grupowych i pracy zespołowej,
oparty o wiedzę i doświadczenia uczniów, którzy
znają grupy sportowe, teatralne, klasowe i inne,
pokazał dzięki prostemu ćwiczeniu, jak trudno
pracować w grupie, jeśli nie ma w niej współpracy,
pomocy, przywódcy, wspólnego planu działania
i celu. Podział zadań też jest konieczny, aby podzielić się sprawnie klejem, bowiem zadanie grupowe polegało na złożeniu i naklejeniu obrazków
i tylko praca grupowa gwarantowała wykonanie
zadania dobrze i na czas.
Zajęcia z dziennikarstwa pt.:” Jakie znaczenie ma
informacja?”, gdzie na zajęciach, korzystając
z dziennikarskiego arsenału, dzieci dowiedziały
się, czym jest naprawdę informacja, w jaki sposób
ją zdobyć i jak wykorzystać. Sami niczym
w prawdziwej redakcji, używając profesjonalnego
sprzętu, nauczyły się, jak pracować z wiadomościami. Przekonały się też, że życie bez informacji
nie byłoby możliwe. Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymali instrukcję, jak przygotować audycję
radiową w klasie. Ciekawe, czy podejmą takie
dziennikarskie wyzwanie?

Podziękowanie

Wiktor Kmiecik wśród
małopolskich stypendystów
Uczeń I klasy Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju, Wiktor Kmiecik, został
stypendystą „Małopolskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych.”
Lucyna Dudziak
Jest to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W projekcie mają szanse brać udział uczniowie
z dużym dorobkiem edukacyjnym. Komisja Stypendialna ocenia m. in. ogólną średnią ocen oraz
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z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
i technicznych, szczególne osiągnięcia, wynik
sprawdzianu (dotyczy obecnych uczniów gimnazjum), Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia. Wniosek Wiktora został wysoko oceniony- otrzymał 79
pkt. na 110 możliwych i zajął 36 miejsce na 211
wniosków ogółem. Z ramienia szkoły opiekunem
naukowym w realizacji Indywidualnego Planu
Rozwoju jest p. Alfreda Majerz.

Dyrekcja ZSO w Kłaju
wraz z wychowawczyniami
klas I a, I b i II b
składa
gorące podziękowanie
Rodzicom
za odnowienie prcowni.
Gorąco dziękujemy
za podjętą inicjatywę zapał
i wszelkie starania, których
celem było stworzenie
dla dzieci przyjaznego
i estetycznego miejsca,
w którym dzieci spędzają
wiele czasu.
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PR Z E D SZ KOL A K I
DĄ B R O WA

Walentynki –
Dzień Przyjaźni
W tym dniu wszyscy ubrani byli na czerwono. Było dużo radości, uśmiechów i serdecznych uczuć.
Krystyna Dybczak
Dzieci z grupy Biedronek zaprezentowały
program artystyczny. Bartosz Ł. Wcielił się
w rolę narratora. Pięknymi Walentynkami
w tym dniu były Julia W.; Emilia W.; oraz Julia
S. .Wiersz T. Śliwiaka pt: „ Zakochana żaba”
zaprezentowali Zosia N. i Krystian G. . W roli

zakochanej pary wystąpili Kacper G. oraz
Magdalena D. .Piosenkę „ Serduszko puka
w rytmie cza , cza” zaśpiewali: Zuzanna K. ;
Alicja B.; Adrian A. . Nie zabrakło też tańców
z sercem pluszowym i z serduszkiem malowanym na kolor czerwony. Towarzyszące
nam przez cały dzień serca, wcześniej malowaliśmy, ozdabialiśmy i wycinaliśmy. Dzień
Walentynkowy, to dzień dobry dla każdego.
W tym dniu wszyscy to wyznają , że chcą
kochać i kochają.

„W krainie
Bajkolandii”
„Dziś na moje rozkazanie niech się miły
nastrój stanie. Niech w zabawie i tańcu
splotą się ręce przebierańców.” Takim magicznym zaklęciem rozpoczęła się przedszkolna zabawa karnawałowa.
Joanna Fornal
Przechodząc przez kolorowe wrota wyruszyliśmy do zaczarowanej krainy Bajkolandii,

oraz prosty przekaz –podbiły serca naszych
przedszkolaków. Wzruszająca opowieść
o „Dziewczynce z zapałkami”, pełne dobrego
humoru „Nowe szaty króla”, przygody „Świniopasa” oraz ciekawa interpretacja bajki
„Brzydkie Kaczątko” rozbawiły widownię.

w której spotkać można było wszystkie
słynne baśniowe postacie. Powitał nas tam
uroczy głos Pana Kleksa wołającego „Witajcie
w naszej bajce!” Przy bramie czekały na nas
postacie z jednej z najbardziej znanych bajek
„Czerwonego Kapturka”, zagrane przez nasze
ulubione Panie. Ale oczywiście, jak przystało
na bal karnawałowy szybko zaproszono nas
do tańca. W przerwach wszystkie słynne
bajkowe postacie i nie tylko przechadzały się
po czerwonym dywanie i prezentowały swoje wdzięki. Był również czas na pyszne słodkości, których mogliśmy skosztować dzięki
Rodzicom Oskarka, Filipka oraz Igorka.

KAJ

Dobro i pozytywne przesłanie utworów
Andersena na pewno pozostały w małych
widzach.

Muzyczny
spektakl dla
najmłodszych
Dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Kłaju wybrały się do Krakowa do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia na
spektakl muzyczny pt. „Kopciuszek”.
Anna Wiśniewska

Przedszkolaki
w baśniowej
krainie

Wspaniała muzyka, barwne stroje i scenografia wprawiły w zachwyt niejednego przedszkolaka. Po przedstawieniu dzieci zrobiły
sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorami.

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Kłaju uczestniczyły w wycieczce
do Małopolskiego Centrum Dźwięku
i Słowa w Niepołomicach, gdzie odbyło
się przedstawienie teatralne Katolickiego
Teatru Edukacji z Krakowa pt. ,,Baśnie
Andersena”.
Anna Wiśniewska
Kolorowa scenografia, dobra gra aktorska
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PRZE DS ZKOLAKI
TA R G O W I S K O

Spotkanie
z bajkopisarzem
Przedszkolaki z Targowiska spotkały się
z pisarzem dla dzieci, Adamem Ryszardem Fajferem.

Walentynki
Walentynki, jak co roku przedszkolaki z Targowiska uczciły je ubierając się na czerwono.
Małgorzata Cesnyka
Ten dzień dzieciaki spędziły radośnie i twórczo. A stworzone przez siebie wielobarwne kartki,
przedszkolaki zabrały do domu, by wręczyć je tym których kochają.

Małgorzata Cesnyka
Dzieciaki dowiedziały się jak powstaje bajka
– od pomysłu do książeczki. Uczniowie klasy
„0” zadawali mnóstwo dociekliwych pytań.
Znaleźli się nawet chętni, aby w przyszłości
wykonywać taki zawód. Maluszki były bardzo aktywne i z zaciekawieniem oglądały
zaprezentowane książeczki.

Miejsca dla przedszkolaków
W roku szkolnym 2013/2014 gmina Kłaj w placówkach przedszkolnych zapewnia 475 miejsc dla efektywnej edukacji
dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach także dzieci 2,5-letnie.
Kazimierz Sroka
Dyrektor Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Admnistracyjnego Szkół
Samorządowe przedszkola oferują łącznie
175 miejsc (Kłaj 100 i Dąbrowa 75). Ponadto dla dzieci sześcioletnich w oddziałach
„0” przy szkołach podstawowych w Szarowie, Targowisku, Grodkowicach zapewnia
się po 75 miejsc oraz w Brzeziu 25 i Kłaju
50.
Wszystkie placówki są placówkami publicznymi, co oznacza, że organizują
bezpłatne nauczanie w wymiarze nie
mniejszym niż 5 godzin dziennie i realizują
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program wychowania przedszkolnego
uwzględniający obowiązującą podstawę
programową. Na terenie gminy nie działają inne formy wychowania przedszkolnego. W obecnym roku szkolnym z edukacji
przedszkolnej korzysta 410 dzieci, co stanowi ok 85% miejsc.

cja taka zostanie utrzymana w kolejnym
roku szkolnym. Zatem, biorąc pod uwagę
demografię, z edukacji przedszkolnej skorzysta ok. 470 dzieci (335 objętych obowiązkiem szkolnym i 135 w wieku poniżej
5 roku życia).

W gminie od kilku lat obserwuje się stałą
prawidłowość występującą przy zapisach
dzieci do placówek przedszkolnych: trafia
do nich 100% dzieci objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego,
czyli dzieci w wieku 5-6 lat oraz ok. 40%
populacji dzieci młodszych. Z tego mniej
niż 1% uczęszcza do przedszkoli poza
terenem gminy. Przewiduje się, że tenden-

Oferowana liczba miejsc w placówkach
wychowania przedszkolnego jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. W sytuacji
większego zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną będzie rozpatrywana
możliwość zwiększenia ilości oddziałów
w placówkach, w których pozwalają na
to warunki organizacyjne i lokalowe.
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Żyj zgodnie z naturą
Aby zdrowo i długo żyć trzeba oczyszczać organizm z toksyn.
Powróćmy do prostego naturalnego pożywienia, uczmy się prawidłowo oddychać i zażywać
dużo ruchu, hartujmy swe ciało wodą, powietrzem i światłem słonecznym.
Żyjąc zgodnie z naturą nasz organizm leczy się i odmładza sam.
Ryszard Chwil
Jedynym pokarmem dla niemowlęcia jest mleko matki, tak ustaliła
natura. Tylko ono tworzy zdrową mikroflorę jelita grubego, którego bakterie chronią organizm dziecka przed każdą infekcją. Właśnie mleko matki tworzy u dziecka instynkt samozachowawczy,
który nazywamy naturalnym instynktem. Jeśli dziecko praktycznie
od urodzenia otrzymuje sztuczny pokarm, „zwyrodniałe” jelito
grube nie jest w stanie chronić je przed chorobami. Mało odporny
organizm zaczyna często chorować. Szpikujemy go antybiotykami, które na swej drodze niszczą zdrowe i chore mikroorganizmy.
Przez to prawie każde dziecko od dzieciństwa często ma zaparcia,
które są stale podtrzymywane zwiększonym spożywaniem rafinowanych i syntetycznych produktów. W wyniku tego rozwija się
choroba- dysbakterioza, polegająca na zmianie normalnej flory
bakteryjnej, która niszczy układ odpornościowy. Czy takie dziecko
może być zdrowe? Pojawia się coraz więcej bakterii, wywołujących
bardzo groźne choroby. Wiadomo, że najlepszym środowiskiem
dla życia bakterii chorobotwórczych i wirusów jest środowisko
zasadowe. Właśnie takie środowisko powstaje w organizmie
w wyniku nadmiernego spożywania mięsa, słodyczy czy białego
pieczywa. Przez nieprawidłowe odżywianie latami tworzymy w
swoim organizmie „idealne” warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych. Od chwili wynalezienia nowego antybiotyku do jego
wdrożenia mija wiele lat i przez ten czas bakterie chorobotwórcze
znów zdążą się zmodyfikować. Natura nie wynajduje nowych lekarstw. Przez wiele setek lat najlepszym antybiotykiem na każdą
infekcję w jej „aptece” był i będzie czosnek. Czosnek stale modyfikuje swoje właściwości bakteriobójcze, dostosowując się do nowych rodzajów bakterii, a „kieruje” tym procesem natura. Ci, którzy
regularnie stosują w potrawach czosnek lub jego wyciągi, rzadko
są narażeni na infekcje (nie zapominajmy, że czosnek ma swoje
właściwości do 5 miesięcy od wykopania). Musimy pamiętać, że
leku idealnego, skutecznego na wszystkie choroby jednak nie ma.
Gdy reklamy obiecują nam niezwykłe środki na wszystkie choroby- ja osobiście nie wierzę, (wy chyba też). Nie ma łatwych metod,
prowadzących do zdrowia. Zdrowia w aptece się nie kupi- na nie
trzeba zapracować!
Nasz organizm jest jednolitym biosystemem. To cząsteczka otaczającej nas przyrody, która nieustannie wymienia się z nią informacją
za pośrednictwem powietrza, wody i pożywienia. Energia, którą
czerpiemy od natury przemienia się w naszym organizmie w energię intelektualną, fizyczną i duchową. Dlatego człowiek ma tylko
2 możliwości- albo żyć zgodnie z prawami natury i być zdrowym,
albo te prawa naruszać i nieustannie chorować.
Tak naprawdę zdrowie każdego człowieka to jego prywatna
sprawa. Lekarze zajmują się tylko naszymi chorobami. Przemysł

farmaceutyczny zbankrutuje jeśli przestaniemy chorować. Nikt
nie zamknie gorzelni i zakładów przemysłu tytoniowego, chociaż
wszyscy wiedzą jaką szkodę wyrządzają te produkty naszemu
zdrowiu. Przemysł spożywczy nadal będzie dodawał do kiełbas sól
i azotany, a cukiernicy- cukier i drożdże do ciastek, chociaż jedni
i drudzy na pewno wiedzą jak te produkty niszczą układ pokarmowy. Należy zrozumieć, że o swoje zdrowie każdy musi zadbać sam.
Natura dała człowiekowi bezinteresownie bezcenne bogactwozdrowie. Jedyne czego zażądała od „człowieka” w zamian to życie
wg jej praw. Niestety na nieszczęście lenistwo jest nasza wrodzoną
cechą. Jeśli z tą wadą nie walczymy, a wręcz przeciwnie kultywujemy ją w sobie. To stajemy się mało ruchliwi, otyli i chorzy. Nie chcemy i nie umiemy żyć w zgodzie z prawami natury, zaczęliśmy tworzyć swoje „sztuczne prawa życia”- zatruwamy powietrze i wodę.
Zastąpiliśmy naturalne, pożyteczne produkty – ładnymi, ale sztucznymi. Najlepszym przykładem jest sztuczna witamina C zamiast
naturalna czy aspiryna bayerowska zamiast kory białej wierzbynaturalnej aspiryny (pierwszą aspirynę naturalną właśnie zastąpili
farmaceuci firmy Bayer bo była tańsza i łatwiejsza w produkcji).
Mamy cały arsenał najwspanialszych leków na każdą chorobę tylko
zapominamy o prostej prawdzie, że każdy ból to sygnał o tym, że
coś jest w organizmie nie w porządku, zaczęliśmy szukać uniwersalnego środka, by ten „ból” zagłuszyć. Tak pojawiły się lekarstwa,
które nie likwidują przyczyny bólu, a tylko oddziaływają na jego
skutki. Im więcej lekarstw się pojawia- tym więcej chorób powstaje, ponieważ prawie każde lekarstwo syntetyczne likwidując jedną
chorobę wywołuje inną (to co nazywamy skutkami ubocznymi).
Każdy organ ludzkiego ciała nagle zaczął cierpieć na taką liczbę
chorób, że powstała konieczność dla wygody leczenia, podzielenia
człowieka na części składowe. W ten sposób stworzony przez naturę jednolity, całościowy organizm, w którym wszystko jest ściśle ze
sobą powiązane składający się z „ciała” i „duszy” został podzielony
na serce, nerki, wątrobę, układ nerwowy, u. pokarmowy, u. kostny,
mózg i rdzeń kręgowy itp. Kardiolog zaczął leczyć serce, urolog
nerki, laryngolog ucho, gardło, nos itd. Odtąd człowiek jako jedna
całość przestał istnieć. Chorujemy mimo silnie działających lekarstw i doskonałej technice medycznej. Setki tysięcy osób rocznie
umiera w Polsce na raka, ataki serca. Im bogatszy kraj, tym cięższe
i bardziej „wyrafinowane” w nim przypadki chorób. Dzieje się tak
dlatego, że nie można wyprodukować lekarstwa przeciwko nawykowi obfitego jedzenia, nieprawidłowego sposobu oddychania,
małej ruchliwości – jednym słowem- nieprawidłowego trybu życia.
Obecnie uczeni i lekarze na całym świecie są zaniepokojeni tym,
że system odpornościowy u większości osób jest już osłabiony
w wieku 20 lat. Najlepszym przykładem jest osteoporoza, która zaczyna się rozwijać w okresie dojrzewania i dotyczy tylko rasy białej.
Pojawiły się także wirusowe choroby na które nie działają najsil-
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niejsze antybiotyki. Bakterie wypowiedziały człowiekowi wojnę,
której wyniki są nieprzewidywalne. Osłabiony układ odpornościowy współczesnego człowieka to tylko skutek, przyczyna kryje się
w czym innym, mianowicie w pogwałceniu praw natury. Stąd
u dzieci grzybica przewodu pokarmowego, nadpobudliwość
(ADHD i wszelkiego rodzaju zaburzenia w układzie pokarmowym,
a to daje skutek na psychikę. Coraz więcej rodzi się dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym (brak kwasu foliowego podczas
ciąży), z autyzmem, wodogłowie, zespołem downa itd. I tu znów
wracamy do złego odżywiania.
Od określonego momentu życiowego człowiek zaczyna świadomie dzielić swoje życie na etapy: małżeństwo, urodzenie dziecka,
oczekiwanie rozpoczęcia menopauzy u kobiet, andropauzy
u mężczyzn, przejście na emeryturę itd. Z uwagi na powstałe
u człowieka przekonanie o tym, że poszczególne etapy naszego
życia się zmieniają i nic na to nie poradzimy, jak gdyby sami „przygotowujemy” swój organizm na nadejście starości. Jak tylko pojawią się pierwsze zmarszczki, wypadają włosy, pojawiają się bóle
w stawach, człowiek stawia sobie diagnozę: to z powodu tego, że
się starzeję tzn. że muszę się oszczędzać, gromadzić siły, mniej się
ruszać, więcej odpoczywać. Nikt nie myśli o tym, że pojawiające
się oznaki starości to stan, w którym sami się „wpędziliśmy” złym
odżywianiem, lenistwem, brakiem chęci do bycia młodym. Mówiąc
obrazowo, przy pomocy psychiki sami siebie zabijamy. Zaczynamy
się starzeć- bo sami podświadomie tego chcemy. Przełomowym
etapem w naszym życiu jest wiek 40, 50 lat. W tym okresie należy
szczególnie dbać o czystość i ładny wygląd swojej skóry włosów
rąk, nóg, paznokci, o kształty swojego ciała, sprawność ruchową
stawów, mięśni. Lekki chód, prosta postawa, elastyczne ciało, wygięty brzuch, czyste bystre oczy- to cechy niestarzejącego się ciała.
Hipokrates powiedział chcesz być zdrowym w wieku 70 lat zacznij
o tym myśleć w wieku 30 lat Błędem, szczególnie u kobiet jest to,
że zauważywszy na swoim ciele zmarszczki, lub fałdy tłuszczowe,
coraz rzadziej zaglądają do lustra starając się nie oglądać własnego
odbicia, a podświadomie często dręczy je myśl: czyżbym to była
ja?. Do czego mnie doprowadziło życie, jak też ja źle wyglądam!.
I znów wracamy to ta starość. Takie myśli prowadzą do zniechęcenia, do życia i powodują brak zainteresowania własnym wyglądem
i myślimy, że starość „zameldowała się na stałe” w naszym organizmie. Starość- to zachwianie równowagi między starymi i młodymi
komórkami. Dzieje się tak z dwóch uzależnionych od siebie powodów. Z jednej strony w organizmie „starzeją się” hormony,
z drugiej- zaburza się kontakt między hormonem, a komórką. Nasz
mózg wpływa na komórkę poprzez swojego pośrednika- hormony.
Każda komórka ma swoje końcówki- receptory. Jeśli receptory nie
reagują na hormony- następuje starzenie się komórki i jej obumieranie. Spróbuję wyjaśnić to zjawisko na prostym przykładzie.
Przypuśćmy, że telewizor jest naszym organizmem, pilot od niego
to nasz mózg, który może go włączać- wyłączać, zmieniać kanały
itd. Baterie w pilocie- to hormony, kontakt między pilotem i bateriami- to receptory. Jeśli baterie się zestarzały- źle pracują, niszczą
kontakty utleniając się. Całkowicie sprawny układ telewizor –
pilot zaczyna nieprawidłowo funkcjonować, a następnie przestaje
w ogóle działać. Jeśli się wymieni baterie i oczyści kontakty, to
wszystko zaczyna pracować z nową siłą. Coś podobnego zachodzi
w naszym organizmie, tylko proces ten jest bardziej skomplikowany. Można wprowadzić do organizmu sztuczne hormony, ale jak
wskazuje praktyka, to tylko pozwala zahamować procesy starzenia. Na dodatek nie wszyscy i nie zawsze stosując hormony uzyskują zamierzony efekt. Jak twierdzą uczeni, wykorzystujemy moż-
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liwości naszego mózgu tylko w 10 %. A to znaczy, że w organizmie
każdego z nas są rezerwy, zapasy hormonów, które należy „zmusić”
do pracy. Problem polega na tym jak wydać im odpowiednie polecenie. Natura postąpiła bardzo mądrze dając człowiekowi pamięć.
Wspomnienia budzą w nas emocje, a emocje zmuszają hormony
do pracy z nowa siłą, a także i receptory komórek- a więc – i cały
organizm. Znaczy to, że eliksirem młodości są przede wszystkim
nasze pozytywne myśli, emocje i uczucia.
Zupełnie nie ma znaczenia ile mamy lat, zawsze możemy przesunąć wskazówki naszego „zegara biologicznego” ze starości
na młodość. Żeby żyć długo, trzeba umieć żyć szczęśliwie. To
jest taka sztuka, której nikt nas nie może nauczyć. Każdy musi
nauczyć się tego sam. Korzystając z poniższych rad Mędrców
można przedłużyć młodość, zdobyć zdrowie, zatrzymać starość.

A więc:
1. kochaj siebie takim, jakim jesteś
2. nigdy nikomu nie zazdrość
3. jeśli się sobie nie podobasz – zmień się
4. złość, obraza, krytyka siebie i innych- to najbardziej szkodliwe emocje dla zdrowia
5. jeśli coś postanowiłeś – działaj
6. nigdy nie myśl o chorobach, starości, śmierci
7. najlepszym lekarstwem na choroby i starość –
jest miłość
8. twoimi wrogami są: obżarstwo, chciwość, uleganie własnym słabościom
9. troski prowadzą do zejścia z tego świata. Wzdychania niszczą ciało człowieka
10. największym błędem jest strach i podłość
11. najlepszym dniem jest dzień dzisiejszy
12. najlepsza praca – ta którą lubisz
13. największy błąd to utrata nadziei
14. największy prezent, który możesz podarować
lub otrzymać to miłość
15. największe bogactwo – to zdrowie.
Życzę zdrowia.
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I N I C J AT Y W Y
„Powalczmy
o uśmiech
Kubusia Martynki
i Krzysia”
Od dawna już społeczność szarowsko
- dąbrowska jednoczy się w walce o
uśmiech dzieci pokrzywdzonych przez
los. Nie możemy pozostać obojętni na
ich potrzeby i po prostu, tak po ludzku,
chcemy pomóc. Na hali sportowej ZSO
w Szarowie odbył się niecodzienny
turniej piłki nożnej.
A. Gruszecka
Do gry zgłosiło się aż 10 drużyn, a wśród
nich zespoły z: Krakowa, Niepołomic,
Bochni, Targowiska oraz Szarowa.
Zmagania trwały przez kilka godzin
aż wreszcie wyłoniono triumfatorów,
którymi okazali się zawodnicy
szarowskiego „Zrywu II”. I choć potyczki
na boisku były bardzo zacięte, nikt nie
czuł się tego dnia przegranym. Wszystkim
przyświecał bowiem szczytny cel zebrania
środków na pomoc chorym dzieciakom.
Dochód z imprezy w całości przekazany
został rodzicom chorych dzieci.
Inicjatorami zaś byli LKS „Zryw” Szarów
oraz nowopowstałe stowarzyszenie
„Świat Przyjaciół”, dla którego była to
wspaniała inauguracja działalności.
Spotkaniu towarzyszyła gorąca
atmosfera, wyśmienity bufet
i nienaganna organizacja wspierana przez
rzeszę oddanych wolontariuszy.
Oczywiście turniej spotkał się także
z wielką pomocą ze strony sponsorów,
którym w tym miejscu serdecznie
dziękujemy.

Masz
niepotrzebne
zabawki?

Przekaż je innym!
Trwa zbiórka zabawek, gier i książek dla maluchów do Klubu Mam w Domu Kultury
w Targowisku

Daj swoim zabawkom drugie życie, a dzieciom zabawę i powód do uśmiechu
zabawki można zostawiać w Referacie Promocji w Urzędzie Gminy Kłaj
(p. 219, II piętro).

DZIĘKUJEMY! :)

Noś odblaski! Zadbaj o swoje
bezpieczeństwo!
Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa. Zajęli się nią harcerze z patrolu
Aeewia (czyt. Aiwia), jadący na 43. Rajd Arsenał, organizowany corocznie
w Warszawie. W jaki sposób?
Patrol na 43. Rajd Arsenał
Mianowicie, propagują noszenie małych odblasków. Zaczęli od siebie – do swojej
codziennej garderoby dołączyli kamizelki odblaskowe oraz świecące „bransoletki”.
Potem należało tylko poszukać patronów akcji i zacząć działać na większej płaszczyźnie. Plakaty promocyjne, strona na Facebooku, ogłoszenia w kościele parafialnym i na stronach internetowych – to wszystko pomogło im zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Kłaja.

Za pomoc w organizowaniu, wsparciu i promowaniu akcji serdecznie dziękujemy:
Wójtowi Gminy Kłaj p. Zbigniewowi Strączkowi i Urzędowi Gminy Kłaj, Akademii
Karate Tradycyjnego i p. Rafałowi Wajdzie, Chórowi „Gaudium”, Dance & Fun, NiepuGratulujemy wszystkim i liczymy,
blicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kłaju, Ochotniczej Straży Pożarnej
na Wasze wsparcie w przyszłości.
w Kłaju, Parafii w Kłaju: ks. Kazimierzowi Budkowi i ks. Mirosławowi Gurdkowi, PoliZapewniamy, że się przyda, bo mamy
cji, oddział w Niepołomicach, radnym z Kłaja: p. Elżbiecie Szczudło, p. Rafałowi Kumnóstwo pomysłów.
					basowi, p. Janowi Płachno, Stowarzyszeniu Rozwoju Kłaja, Stowarzyszeniu Rozwoju
Gminy Kłaj, Uniwersytetowi III Wieku, ZSO w Kłaju oraz tym, którzy pod wpływem
Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół”
naszej akcji zaczęli nosić odblaski.
LKS „ZRYW” Szarów
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Nie starzeje
się ten,
kto nie ma na
to czasu

Bal Seniorów
W Sali Widowiskowej odbyła się Zabawa
Walentynkowa zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dorota Kosmowska

Bawiliśmy się wyśmienicie. Ślicznie udekorowana sala, gra świateł i didżej prezentujący
muzykę sentymentalną i taką przy której
zapominaliśmy ile mamy lat. Był to wieczór
prawdziwie karnawałowy. Teraz szczęśliwi
oczekujemy na pierwsze wykłady w nowym
semestrze. Serdecznie zapraszamy.

Wykładem Jolanty Szwalbe: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”
4 marca, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kłaju rozpoczął II semestr swojej
działalności.
Dorota Kosmowska
Maria Chyl
Wiosna wita nas ciekawymi tematami
wykładów z różnych dziedzin. Wszystko
budzi się do życia, a my wyruszamy na
kolejne sesje wyjazdowe:
Fot. Oliwia Bieda

Walentynki z dartem klasycznym
Członkowie Klubu Emerytów, Rencistów
i Inwalidów wyjątkowo świętowali Dzień
Zakochanych. Jak w każdy czwartek spotkanie w „Jaskółce” odbyło się jednak
w „nieco” większym gronie.

19-20 kwietnia - wyjazd do Warszawy:
zwiedzamy m.in. Sejm i Belweder.
25-26 maj - wyjazd do Wrocławia: zobaczymy m.in. Panoramę Racławicką,
Ostrów Tumski, ogród zoologiczny,
Ogród Japoński itp.
Bardzo dziękujemy wójtowi Zbigniewowi Strączkowi za pomoc i wsparcie we
wszystkich inicjatywach UTW.
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Oliwia Bieda
Gościnnie do Kłaja przybyli członkowie
Polskiego Stowarzyszenia Darta Klasycznego
aby wtajemniczyć naszych emerytów
i rencistów w arkana gry. Zaproszeni goście
wyjaśnili zasady darta oraz zaprezentowali
instruktarzowy mecz pokazowy. Pełni energii
Seniorzy sami zaczęli rozgrywać mecze między sobą.
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CO, G D Z I E, K I E DY
UKS ALFA zaprasza w magiczną podróż na KRESYdo Lwowa, w Karpaty oraz na Zakarpacie
Z nadzieją na Kresy…
zapraszamy na spotkanie z huculszczyzną
i wspaniałymi najdzikszymi w Europie górami.
Termin 7- 15 lipca 2013.

Wystawa prac
Józefa
Mularczyka
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy
w Izbie Regionalnej 5 kwietnia o 17.00. Prace
będzie można oglądać do 16 maja w każdy
poniedziałek i czwartek od 10.00 do 13.00.
Józef Mularczyk mając zaledwie 14 lat już bardzo
pięknie malował! Do dziś przetrwały maleńkie
akwarele, malowane w szkicownikach i na zwykłych kartkach z uczniowskiego zeszytu.

Uwaga – dodatkowe atrakcje według zapotrzebowania
- niniejsza oferta nie jest standardową ofertą turystyczną tylko propozycją dla ludzi
ciekawych świata, otwartych, gotowych na wyzwania.

Wystawa w Kłaju jest drugą (po wystawie
w Nowym Sączu) prezentacją prawie wszystkich
akwareli zachowanych w rodzinnej kolekcji.
Z setek stworzonych przez Artystę, przetrwało
nieco ponad 170. Na wystawie pokazane są kopie,
gdyż stan techniczny i małe rozmiary oryginałów
nie pozwalają na ich eksponowanie. Młody Artysta
wędrując po Polsce utrwalał na małych obrazkach
piękno ojczystego krajobrazu i architektury. Szczególnie cenne są pejzaże z Huculszczyzny
i Małopolski: okolic Tarnowa, Bochni i Krakowa,
a także Beskidów oraz Tatr i Podhala. Dzisiaj te krajobrazy zostały bardzo zmienione lub nie istnieją.
Piękno polskiego krajobrazu uwieczniał malarsko,
konsekwentnie przez całe życie. Józef Mularczyk
malował przede wszystkim obrazy olejne, z których niewielką część można obecnie oglądać,
w Krakowie na wystawie w Klubie Profesora AGH.

Kontakt i szczegółowe informacje
UKS ALFA
- Wojciech Smoter – 602 588 483
- Józef Świegoda – 604 609 819

Zajęcia - Dom Kultury
w Targowisku

Koszt: 600 zł obejmuje:
- przejazd lux autokarem
- opłaty graniczne
- nocleg w 2-3 osobowych pokojach standard wyższy z łazienkami (8 noclegów)
- opieka przewodnika
- zwiedzanie Lwowa
- możliwość dodatkowego trekkingu w różnych pasmach górskich (Świdowiec,
Gorgany, Czarnohora) – oferta również dla mniej zaawansowanych turystów
- możliwość fakultatywnych wycieczek za dodatkową opłatą
- pobyt w urokliwej huculskiej wsi Jasynia

UWAGA – PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ POWIAT WIELICKI
Przeżyj to z nami:
„…Pozostaję sam, mierzę się nie tyle z przyrodą, co z myślami jak wspaniały
świat znajduje się tak niezbyt daleko nas, a tak daleko zarazem. Koloryt huculskich haftów,
prawdziwej przyjaźni, wspaniałej muzyki,
prawdziwych
wypasów, magicznych
wierzeń, wspaniałych bezinteresownych
uczynków jest dostępny dla każdego, kto
otworzy swe serce na inną kulturę.
Jestem na szczytach Wschodnich
Beskidówjestem
na
szczytach
najpiękniejszych gór Europy, wiatr czesze
myśli, rozwiązuje zagmatwane życiowe
problemy, przyroda pokazuje inną
życiową perspektywę. Oto kraj Hucułów
– zimny, przyjazny, sprawiedliwy. Kraj
w którym słychać ciszę i bicie własnego
serca….”

Poniedziałek
10:00-12:00 – Klub Mam
19:00 – Nauka poprawnego czytania (młodzież)
Wtorek
15:00-16:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE FUN”
(od 9 lat)
16:00-17:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE FUN”
(do 9 lat)
19:00-20:00 – Akademia Ruchu Fitness
Środa
15:00-16:30 – Zajęcia malarstwa i rysunku (grupa otwarta)
Czwartek
15:00-16:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE FUN”
(do 9 lat)
16:00-17:00 – Zajęcia zespołu tanecznego „DANCE FUN”
(od 9 lat)
19:00-20:30 – Zumba
Piątek
14:00-15:00 – Nauka języka niemieckiego (do 9 lat)
15:00-17:00 – Nauka języka niemieckiego (od 9 lat)
17:30 – 19.00 Klub Mam
Szczegóły: Sołtys Mieczysław Piwowar
tel.: 791-142-203, 12 284-11-48
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Udany debiut szkółki piłkarskiej
W hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłaju odbył się turniej piłki nożnej halowej „Cracovia Pasy
Cup” im. bł. Jana Pawła II w kategorii „żak”. Organizatorem zawodów był I Klub Honorowych Dawców Krwi – Cracovia
Pasy pod przewodnictwem swego prezesa Andrzeja Tychowiaka.
Bartłomiej Kolarz

młodych gorliwych charakterach...

W turnieju wystąpiło 12 zespołów, w tym 3 drużyny
złożone z chłopców uczęszczających do szkółki piłkarskiej
Sprintera. Nasi najmłodsi piłkarze odnotowali udany debiut
w tego rodzaju imprezie, zajmując bardzo dobre 4 miejsce.
Wyprzedziły ich mocne i trenujące dużo dłużej drużyny: Piast
Skawina (3 miejsce), KS Prądniczanka Kraków (2 miejsce)
oraz Orbita Bukowno- zwycięzca turnieju oraz zdobywca
przechodniego pucharu „Kropla Krwi”.

Impreza zgromadziła wielu kibiców, głównie rodziny
zawodników, którzy swoim dopingiem stworzyli
niezapomnianą, gorącą atmosferę.
Podziękowania należą się także sponsorom, dzięki którym m.
in. zawodnicy mogli posilić się między meczami: pp. Markowi
I Agnieszce Nowakom - firma Marco, Krakowskiemu Bankowi
Spółdzielczemu, firmom: MPWiK, MPEC, Kabanosik- p. Robert
Bobek, Krakmarfish, Regio.

W grupach eliminacyjnych mecze były bardzo zacięte. Do
finałów zakwalifikowały się zespoły Sprintera Kłaj z gr. I, KS
Prądniczanka Kraków z gr. II , Orbita Bukowno z gr. III oraz
Piast Skawina z gr. IV.
Chłopcy odebrali należne im puchary, dyplomy, a na
ich szyjach zawisły pierwsze w życiu piłkarskie medale.
Wraz z zawodnikami udany debiut drużyny przeżywał ich
trener p. Bartłomiej Kolarz oraz liczne grono rodziców. Dla
„Sprinterowców” był to pierwszy oficjalny turniej w ich
niedawno rozpoczętej przygodzie z piłką nożną. Wysoka IV
lokata świadczy o dużym potencjale, jaki drzemie w tych
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Wyniki:
1. ORBITA BUKOWNO
2.KS PRĄDNICZANKA KRAKÓW
3. PIAST SKAWINA
4. SPRINTER KŁAJ I
5-6 WKS WAWEL KRAKÓW , KRAKUS NOWA HUTA
7-8 SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI , KS ORZEŁ PIASKI
WIELKIE
9-10 RKS GARBARNIA KRAKÓW, WARTA ZAWIERCIE
11-12 SPRINTER KŁAJ II, SPRINTER KŁAJ III
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Klaudia i Wiktoria mają Sprinter
sportowe stypendia
siódmy
w Polsce
Zarząd Powiatu Wielickiego przyjął uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowej
listy stypendystów w zakresie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży
za osiągnięcia sportowe. W gronie nagrodzonych znalazły się: Klaudia Mleko
z Szarowa oraz Wiktora Zachariasz z Dąbrowy, uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie trenujące karate tradycyjne na co dzień.
Karolina Białek
Klaudia Mleko-Posiada stopień mistrzowski 1 Dan (czarny pas). Zawodniczka reprezentacji Polski, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski
w różnych kategoriach wiekowych, od kilku lat należąca do najlepszych zawodniczek w Polsce swojej kategorii wiekowej.
Wiktoria Zachariasz posiada stopień 6 kyu (zielony pas). Wielokrotna medalistka
Pucharu Polski Dzieci oraz Pucharu Europy, najlepsza zawodniczka w Polsce w swojej kategorii wiekowej.
Przyznana nagroda umożliwi Klaudii i Wiktorii udział w szkoleniach oraz zawodach
krajowych i międzynarodowych a także będzie mobilizacją do dalszej pracy.

Drużyna U-16 rozegrała w Mielcu
finałowy turniej Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16. Ostatecznie zajęła bardzo dobre
7 miejsce w Polsce.
Bartłomiej Kolarz
Najpierw w „mieście smoka” rozegrano
ostatnią rundę Małopolskiej Regionalnej
Ligi Juniorów U-16. Bezkonkurencyjni
okazali się zawodnicy Sprintera Kłaj,
którzy wygrali wszystkie swoje mecze
i zapewnili tym samym awans do
turnieju finałowego Młodzieżowych
Mistrzostw Polski. Na drugim miejscu
podium uplasowała się Westovia Tarnów, która uległa jedynie „CHŁOPAKOM
Z KŁAJA”
Te dwa zespoły zajęły po czterech turniejach Grand Prix miejsca premiowane
awansem do turnieju finałowego MMP
U-16. Trzecią lokatę objęła ekipa UKS
Sobek Kraków. Na ostatnim miejscu
uplasowali się piłkarze Hesedu Tarnów.
Kłajowska drużyna U-16 rozegrała 1-3
marca w Mielcu finałowy turniej
Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w Futsalu U-16. Zajmując ostatecznie
bardzo dobre 7 miejsce w Polsce
(„o oczko” wyżej niż rok temu).
Wśród podopiecznych trenerów: Czesława Zaręby i Bartłomieja Kolarza, znaleźli
się ubiegłoroczni absolwenci Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego
w Kłaju: Jędrzej Wiktorowicz, Dominik
Mięso, Mateusz Czubak i Maciej Daniel
oraz obecni uczniowie szkoły: Dominik
Brózda (kl. IIa), Dominik Dyba (kl. IIIa)
oraz Mieszko Ćmak (kl. IIIa).

Wydawca: Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 32-015, tel 012 284 11 00. Redaktor naczelna: Justyna Waligóra, e-mail: j.waligora@klaj.pl
Na okładce: Kiermasz w Izbie Regionalnej, fot. Oliwia Bieda
DRUKARNIA PROFIT MEDIA Sławomir Trzósło, ul. Partyzantów 22, 32-700 BOCHNIA
tel./fax 014 611 30 55, kom. 663 771 008, www.drukarnia.bochnia.pl. Nakład: 1 500 egzemplarzy
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich
własnym tytułem. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Cennik ogłoszeń i reklam dostępny w redakcji.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich opiekunów:
mamy, babcie a nawet tatusiów i dziadków ze swoimi pociechami
na nasze spotkania w Domu Kultury w Targowisku.
Poniedziałek – 10.00-12.00, Piątek – 17.30-19.00
Spotkania są wyjątkową okazją do zaprzyjaźnienia się dzieci i opiekunów, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych tak potrzebnych w tym
czasie kontaktów. Dodatkową ofertą są atrakcyjne warsztaty rodzinne, prelekcje, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin.
Jesteśmy przekonani, że wspólnie z pasją i zaangażowaniem oraz otwartością i wrażliwością na potrzeby innych stworzymy wymarzone
miejsce rozwoju dzieci i spotkań rodziców.

Wykład i warsztaty "Jedzenie-problem, przyjemność, czy zaspokojenie potrzeby"
- 13 kwietnia godz. 11.00 -14.00 DK w Targowisku
prowadzący: pedagog i terapeuta Stella Wicher, współorganizacja KIRE

Wstęp wolny, wszystkie zajęcia są bezpłatne
Kontakt:
Justyna – j.waligora@klaj.pl | Magda – magdalena.sala@interia.pl

Szczegóły na http://rodzinnyklaj.blogspot.com

Szczegóły na http://rodzinnyklaj.blogspot.com

