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Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt
Wielkanocnych, by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszył
nie tylko w nadchodzące święta.
Niech radosne alleluja będzie dla Państwa ostoją zwycięskiej
miłości i niezłomnej wiary. Życzymy aby pogoda ducha towarzyszyła
Państwu w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie
zasłużonego odpoczynku.
Życzenia szczęścia oraz wielu łask Bożych
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzą
Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj
oraz
Sylwester Skoczek
Przewodniczący Rady Gminy
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Urząd Gminy Kłaj
32-015 Kłaj 655 Sekretariat tel. (12) 284-10-45
Referat Utrzymania Porządku i Czystości tel. (12) 284-11-00 wew. 17.
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zebranych

od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

√ częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - co 14 dni

√ częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - co 14 dni

√ częstotliwość wywozu odpadów selektywnie zebranych - co 28 dni (S)

√ częstotliwość wywozu odpadów selektywnie zebranych - co 28 dni (S)

SZARÓW

BRZEZIE (GRUSZKI)

TARGOWISKO

KŁAJ - II CZĘŚĆ (POŁUDNIE)

ŁYSOKANIE

DĄBROWA

GRODKOWICE, ŁĘŻKOWICE

KŁAJ - I CZĘŚĆ (PÓŁNOC)

wtorki

środy

czwartki

piątki

poniedziałki

wtorki

czwartki

piątki

• 9 kwiecień

• 10 kwiecień

• 11 kwiecień

• 12 kwiecień

• 1 kwiecień (S)

• 2 kwiecień (S)

• 4 kwiecień (S)

• 5 kwiecień (S)

• 23 kwiecień (S)

• 24 kwiecień (S)

• 25 kwiecień (S)

• 26 kwiecień (S)

• 15 kwiecień

• 16 kwiecień

• 18 kwiecień

• 19 kwiecień

• 29 kwiecień (S)

• 30 kwiecień (S)

• 7 maj

• 8 maj

• 9 maj

• 10 maj

• 13 maj

• 14 maj

• 2 maj (S)

• 4 maj (sobota) (S)

• 21 maj (S)

• 22 maj (S)

• 23 maj (S)

• 24 maj (S)

• 27 maj (S)

• 28 maj (S)

• 16 maj

• 17 maj

• 30 maj (S)

• 31 maj (S)

• 4 czerwiec

• 5 czerwiec

• 6 czerwiec

• 7 czerwiec

• 10 czerwiec

• 11 czerwiec

• 13 czerwiec

• 14 czerwiec

• 18 czerwiec (S)

• 19 czerwiec (S)

• 22 czerwiec (sobota) (S)

• 21 czerwiec (S)

• 24 czerwiec (S)

• 25 czerwiec (S)

• 27 czerwiec (S)

• 28 czerwiec (S)

• 2 lipiec

• 3 lipiec

• 4 lipiec

• 5 lipiec

• 8 lipiec

• 9 lipiec

• 11 lipiec

• 12 lipiec

• 16 lipiec (S)

• 17 lipiec (S)

• 18 lipiec (S)

• 19 lipiec (S)

• 22 lipiec (S)

• 23 lipiec (S)

• 25 lipiec (S)

• 26 lipiec (S)

• 30 lipiec

• 31 lipiec

• 13 sierpień (S)

• 14 sierpień (S)

• 1 sierpień

• 2 sierpień

• 5 sierpień

• 6 sierpień

• 8 sierpień

• 9 sierpień

• 27 sierpień

• 28 sierpień

• 17 sierpień (sobota) (S)

• 16 sierpień (S)

• 19 sierpień (S)

• 20 sierpień (S)

• 22 sierpień (S)

• 23 sierpień (S)

• 29 sierpień

• 30 sierpień

• 10 wrzesień (S)

• 11 wrzesień (S)

• 12 wrzesień (S)

• 13 wrzesień (S)

• 2 wrzesień

• 3 wrzesień

• 5 wrzesień

• 6 wrzesień

• 24 wrzesień

• 25 wrzesień

• 26 wrzesień

• 27 wrzesień

• 16 wrzesień (S)

• 17 wrzesień (S)

• 19 wrzesień (S)

• 20 wrzesień (S)

• 1 październik

• 3 październik

• 4 październik

• 15 październik (S)

• 17 październik (S)

• 18 październik (S)

• 29 październik

• 31 październik

• 9 listopad (sobota) (S)

• 12 listopad (S)

• 14 listopad (S)

• 2 listopad (sobota)

• 26 listopad

• 28 listopad

• 25 listopad (S)

• 2 wrzesień
• 8 październik (S)

• 9 październik (S)

• 10 październik (S)

• 11 październik (S)

• 14 październik (S)

• 22 październik

• 23 październik

• 24 październik

• 25 październik

• 28 październik

• 5 listopad (S)

• 6 listopad (S)

• 7 listopad (S)

• 8 listopad (S)

• 19 listopad

• 20 listopad

• 21 listopad

• 22 listopad

• 25 listopad

• 3 grudzień (S)

• 4 grudzień (S)

• 5 grudzień (S)

• 6 grudzień (S)

• 9 grudzień (S)

• 10 grudzień (S)

• 12 grudzień (S)

• 13 grudzień (S)

• 17 grudzień

• 18 grudzień

• 19 grudzień

• 20 grudzień

• 23 grudzień

• 24 grudzień

• 28 grudzień (sobota)

• 27 grudzień

• 29 listopad

• 31 grudzień (S)
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Odpady powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji).

Odpady powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji).

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki z surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami Firma wywożąca odpady, ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości
w Gminie Kłaj zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy w Kłaju.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość wystawianych przez Państwa surowców wtórnych. W przypadku, gdy worki z surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami Firma wywożąca odpady, ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości
w Gminie Kłaj zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy w Kłaju.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - wystawka przydomowa (odpady należy wystawić do godz. 6:00 w dniu odbioru)
Odbierane będą: kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
(od samochodów osobowych do 20’’).
Nie są odbierane: odpady poremontowe i pobudowlane (w tym okna i drzwi z szybami) oraz części samochodowe.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - wystawka przydomowa (odpady należy wystawić do godz. 6:00 w dniu odbioru)
Odbierane będą: kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
(od samochodów osobowych do 20’’).
Nie są odbierane: odpady poremontowe i pobudowlane (w tym okna i drzwi z szybami) oraz części samochodowe.

SZARÓW

BRZEZIE (GRUSZKI)

TARGOWISKO

KŁAJ - II CZĘŚĆ (POŁUDNIE)

ŁYSOKANIE

DĄBROWA

GRODKOWICE, ŁĘŻKOWICE

KŁAJ - I CZĘŚĆ (PÓŁNOC)

9 kwiecień,
22 październik

10 kwiecień,
25 wrzesień

11 kwiecień,
24 październik

12 kwiecień,
27 wrzesień

15 kwiecień,
28 październik

16 kwiecień,
3 wrzesień

18 kwiecień,
3 październik

19 kwiecień,
6 wrzesień
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List gratulacyjny

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

Szanowni Państwo Sołtysi:
Krystyna Wyporek, Kazimiera Olchawska, Alicja Wójtowicz, Anna Konieczna, Monika Gaj,
Roman Marosz, Andrzej Włodek, Krzysztof Sołtyk oraz Mieczysław Piwowar
PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

SZKŁO BEZBARWNE I KOLO-

METALE I TWORZY-

ODPADY ULEGAJĄCE

ROWE - KOLOR ZIELONY

WA SZTUCZNE – KOLOR

BIODEGRADACJI – KOLOR

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

WRZUCAJ

WRZUCAJ

WRZUCAJ

Opakowania z papieru,
karton, tekturę, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki, zeszyty,
książki, papier pakowy, torby
i worki papierowe

Butelki i słoiki po napojach
żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe
opakowania po produktów spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach
czystości i kosmetykach,
plastikowe torby, worki,
reklamówki i inne folie,
puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików

Resztki jedzenia o konsystencji stałej,
obierki z owoców i warzyw,
skoszona trawa, opadłe
owoce i liście, rozdrobnione
gałęzie

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

WRZUCAJ

Ręczników papierowych,
zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach, papierowych
worków po nawozach,
cemencie i innych materiałów budowlanych, tapet,
artykułów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych.

Ceramiki, doniczek
fajansu, porcelany i kryształów, szkła okularowego,
szkła żaroodpornego, zniczy
z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

Pragnę złożyć Państwu wyrazy szacunku i uznania za długoletnie i godne pełnienie obowiązków Sołtysa, poświęcenie oraz pracę w służbie dla mieszkańców Gminy Kłaj, za wszelkie
działania mające na celu rozwój i promocję Gminy, za zaangażowanie oraz aktywną postawę
na rzecz społeczności lokalnej.
Niech efekty Państwa pracy służą wszystkim mieszkańcom jak najdłużej, a nieustający zapał i pozytywna energia pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń życiowych.
Proszę przyjąć szczere wyrazy uznania oraz życzenia wielu sukcesów.
Z wyrazami szacunku w imieniu swoim,
oraz Mieszkańców,
Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek
Sołtysi nowej kadencji:
Sołtys Brzezia – Krystyna Wyporek
Sołtys Grodkowic – Kazimiera Olchawska

Butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego AGD.

Sołtys Gruszek – Monika Gaj
Ziemi i kamieni, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, folii, plastiku, szkła,
metali, odpadów higienicznych, popiołów, płyt wiórowych materiałów skażonych
metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg
o dużym nasileniu ruchu.

Sołtys Kłaja – Anna Konieczna
Sołtys Łężkowic – Grzegorz Matura
Sołtys Łysokań – Krzysztof Sołtyk
Sołtys Szarowa – Elżbieta Jankowicz
Sołtys Targowiska – Mieczysław Piwowar

NIE MIEŚCISZ ŚMIECI W KUBLE – ZOSTAW OBOK W CZARNYM WORKU
NIE PŁACISZ ZA TO DODATKOWO!
NIE WIESZ CO ZROBIĆ ZE STARĄ WERSALKĄ, TELEWIZOREM CZY OPONĄ...- WYWIEŹ NA PSZOK
NIE PŁACISZ ZA TO DODATKOWO!!!
NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO ROWU, LASU… - TY ZA TO ZAPŁACISZ (SPRZĄTANIE DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI FINANSOWANE JEST Z TWOICH PODATKÓW)
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Zakończył się projekt Małopolski e-senior

Bieg Sztafetowy

Kontener ogniowy dla OSP

W listopadzie 2018 r. informowaliśmy o rozpoczęciu projektu „Małopolski e-senior" realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju. Obecnie mamy zaszczyt poinformować, że z końcem marca br. projekt dobiegł
końca. W ramach podjętych działań utworzone zostały trzy grupy seniorów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Łącznie
w cotygodniowych zajęciach brało udział 27 osób w wieku 65+. Odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup. Szkolenia odbywały się
w Szkole Podstawowej w Szarowie oraz w Sali Konferencyjno - Szkoleniowej Urzędu Gminy Kłaj.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w składzie Kłaj odbył się bieg sztafetowy służb
mundurowych oraz drużyn akademickich z okazji 90-lecia powstania Składu.

Na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju został uruchomiony kontener ogniowy. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe
ochotników z województwa małopolskiego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Jest to jeden z pierwszych kontenerów ogniowych
w Polsce z myślą o OSP.

Podczas zajęć uczestnicy projektu mieli zapewnione materiały edukacyjne oraz poczęstunek, a na ostatnim spotkaniu absolwentom kursu wręczone
zostały certyfikaty oraz tablety, na których wcześniej zgłębiali umiejętności komputerowe. Seniorzy podczas spotkań uczyli się jak obsługiwać tablet i jak
sprawnie poszukiwać informacji w Internecie. Ponadto nasi e-seniorzy opanowali umiejętność posługiwania się najbardziej użytecznymi i popularnymi programami komputerowymi, a także komunikowania się oraz czerpania informacji z portali społecznościowych.
Niewątpliwym sukcesem projektu było to, że jego beneficjenci oprócz podniesienia swoich kompetencji cyfrowych, mieli również możliwość atrakcyjnego i aktywnego spędzenia czasu w doborowym towarzystwie oraz miłej atmosferze. Na szczególne uznanie zasługuje zdyscyplinowanie podczas zajęć
i nienaganna frekwencja osób uczestniczących w projekcie. Jak usłyszeliśmy podczas ostatniego spotkania podsumowującego projekt seniorzy bardzo się
ze sobą zżyli i znowu poczuli się jak prawdziwi uczniowie. Z upodobaniem opowiadali anegdoty, zarówno te z przeszłości jak i te współczesne, których
kanwą był udział w projekcie „Małopolski e-senior”. Wszyscy uczestnicy podkreślali jak ważny był dla nich udział w tym przedsięwzięciu i zapewniali, że są
otwarci na kolejne tego typu propozycje.
My ze swojej strony gratulujemy wszystkim absolwentom gminnego kursu „e-senior” i obiecujemy, że z uwagą będziemy śledzić kolejne atrakcyjne oferty
kierowane do osób 65+.
Kamila Bączkowska
GOPS w Kłaju

W sumie udział wzięło 26 sztafet (wojsko, policja, straż graniczna, straż
pożarna, leśnicy oraz akademicy). Bieg odbył się pod patronatem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, a rolę gospodarza pełnił
płk Mirosław Molik - dowódca 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.
Płk Molik na wstępie przywitał zawodników oraz zaproszonych gości:
Burmistrza Miasta Bochnia, Burmistrza Miasta Alwernia, Wójta Gminy
Kłaj, proboszcza parafii Kłaj, przedstawiciela Dyrektora Regionalnych
Lasów Państwowych w Krakowie oraz Komendanta Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie.
Po zaciętej rywalizacji sztafetę wygrali zawodnicy z AWF Kraków, którzy
zdobyli debiut, a 3 miejsce zajęła sztafeta 6 Brygady Desantowo – Szturmowej z Krakowa. Wśród sztafet mundurowych zwyciężyła sztafeta z 6
BDSz Kraków, drugie miejsce zajęła 10 Brygada Logistyczna z Opola, a trzecie 3 kompania regulacji ruchu z Niska. Drużyna gospodarzy,
czyli Skład Kłaj zajął 18 miejsce. Biorąc pod uwagę wiek zawodników,
gdzie średnia wieku wyniosła ponad 40 lat trzeba uznać to za sukces na tle
zawodników mających 20 czy 30 lat.
Dowódca na zakończenie zawodów pogratulował wszystkim zawodnikom
ukończenia biegu, podziękował zaproszonym gościom za przybycie
oraz wręczył puchary dla najlepszych sztafet oraz puchary i medale
dla najlepszych zawodników. Jednocześnie płk Molik wyraził nadzieję, że
te zawody wpiszą się na stałe w kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Inspektora Wsparcia Sił Zbrojnych.
Kierownik Składu
mjr Krzysztof Ciupek

Wiosenna wymiana ogrodnicza
To kolejna już wymiana ogrodnicza zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, która odbyła się w pierwszą sobotę kwietnia.
Rośliny w bardzo szybkim czasie znalazły nowych właścicieli. Ogrodnicy
wymienili się nie tylko sadzonkami, ale jeszcze cennymi uwagami i poradami. Już każdy z Nich czeka na „kolejne rozdanie”.
Małgorzata Balik

Pomysł zrodził się kilka lat temu podczas ćwiczeń w komorze ogniowej
w Monachium, ale dopiero w roku ubiegłym dzięki dh Rafałowi Czaja projekt nabrał rozmachu i ruszono do przodu. Pozyskano środki zewnętrzne,
a głównym sponsorem jest Fundacja „Orlen - Dar Serca”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się zakupić kontenery, w których wykonano specjalne palenisko, a w ramach projektu zakupiono dodatkowe
wyposażenie w postaci sprężarki do napełniania butli powietrznych, zestawu poncz ochronnych, aparaty powietrzne oraz hełmy, które strażacy
zakładają na ubrania specjalne, chroniąc je przed zniszczeniem w wyniku działania silnego promieniowania cieplnego oraz niedopalonych cząsteczek drewna, a także popiołów i sadzy powstających podczas pożaru.
Dla zwiększenia ochrony zdrowia strażaków w ramach projektu zakupiono również pralnice i suszarkę przemysłową do prania odzieży po ćwiczeniach w kontenerze oraz po zaistniałych, rzeczywistych pożarach czy
innych zdarzeniach, w których strażacy biorą udział.
Druhowie, którzy już przeszli szkolenie w kontenerze ogniowym bardzo pozytywnie oceniają całe ćwiczenia doskonalące. Uczestnicy szkoleń mogą
po raz pierwszy poznać potęgę „żywego” ognia i zaznajomić się z prawidłowym prowadzeniem prądów gaśniczych. Bardzo ważnym elementem
szkolenia jest nauczenie się przez strażaków jak czytać z dymu oraz jakie
zachowanie może mieć ogień, który zapala się w części podsufitowej
pomieszczenia w wyniku nagromadzenia się gazów osiągając wysokie
wartości energetyczne.
Obecnie trwa projektowanie ścieżki przejścia przez 3 kontenery, w których będzie
panować wysoka temperatura oraz silne zadymienie, a warunki będą zbliżone do warunków, jakie panują podczas pożaru w budynku.
Jedyna różnicą jest taka, że ogień rozpalony
w jednym z kontenerów jest pod kontrolą
oraz z pełnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ćwiczenia jednostki OSP Łężkowice
W dniu 31.03.2019 jednostka OSP Łężkowice w ramach doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu używanego podczas działań przeprowadziła wewnętrzne ćwiczenia na żwirowni.
Celem ćwiczeń było zorganizowanie zasilania wodnego do samochodu pożarniczego poprzez wykorzystanie różnych technik podawania wody.
Wykorzystane zostały 2 rodzaje pomp oraz rozkładany zbiornik wodny.
Założony cel został osiągnięty w stopniu zadowalającym. Po zakończonym
ćwiczeniu udaliśmy się na boisko sportowe w naszej miejscowości celem
sprawdzenia nowo nabytego wentylatora oddymiającego z modułem
do wytwarzania. Zastęp miał za zadanie zbudowanie zasilania do wentylatora oraz wytworzenie piany. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
Jednostka OSP Łężkowice składa serdeczne podziękowanie dla kierownika Firmy Kruszgeo pana Zbigniewa Miąsko za udostępnienie terenu do ćwiczeń. DZIĘKUJEMY!
Ps. Po zakończonych ćwiczeniach zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw.

Chętni do pomocy!
Nakrętkowa pomoc!
Szanowni mieszkańcy Łężkowic,
od początku kwietnia Jednostka OSP Łężkowice będzie prowadziła zbiórkę
nakrętek. Pojemnik będzie umieszczony przy budynku Domu Kultury!
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję pomagania!

OSP Łężkowice
OSP Łężkowice
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INFORMACJE
Konkurs Pracodawca Przyjazny Wot Rozstrzygnięty

- Identyfikujemy się z decyzją naszego pracownika o wstąpieniu do terytorialnej służby wojskowej dlatego zawsze zapewniamy optymalne godziny pracy
umożliwiające udział w szkoleniach rotacyjnych - powiedział Pan Piotr PIJOCHA współwłaściciel firmy „APW TECH” z Krzęcina, która została zwycięzcą
konkursu na pracodawcę przyjaznego żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej z terenu Małopolski.
Finał konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” odbył się w środę 28 marca 2019 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pamiątkowe
statuetki z rąk dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrało trzynastu pracodawców, laureatów pierwszego - wojewódzkiego etapu konkursu. Zwycięzcą konkursu na terenie Małopolski zostali bracia Piotr i Wojciech PIJOCHA, właściciele firmy „APW TECH” z Krzęcina, zajmującej
się obróbką CNC rur i profili metalowych.
- Zależy mi na tym, żeby mój pracownik realizował się zarówno w pracy jaki i poza nią. Umiejętności, które nabył podczas szkoleń w 11 Małopolskiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej są przydatne w naszej firmie, gdzie przede wszystkim liczą się kompetencje współpracy w zespole - powiedział drugi współwłaściciel firmy
Pan Wojciech PIJOCHA.
Laureatom towarzyszyli dowódcy brygad OT oraz żołnierze - na co dzień pracownicy firm i instytucji, które od dzisiaj mają prawo używać zaszczytnego tytuł „Pracodawca przyjazny WOT”.
Witając uczestników gali generał Kukuła podkreślił, że żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie właściwego balansu tych czynników jest możliwe tylko wtedy, jeśli pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby w wymiarze
obronnym, społecznym ale i biznesowym.
- Szkolimy naszych żołnierzy w taki sposób aby pozyskiwali specjalności podwójnego zastosowania. Po pierwsze konieczne do realizacji naszej misji: obrony
i wspierania lokalnych społeczności. Po drugie jednak czyniące ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Z jednej strony bowiem kształtujemy w naszych
żołnierzach karność, obowiązkowość czy inicjatywę. Z drugiej wielu z nich pozyskuje nowe, zwykle kosztowne kwalifikacje. Tym samym zatrudnianie żołnierzy
może być źródłem przewagi konkurencyjnej - powiedział generał Kukuła.
Do uczestników gali finałowej konkursu list skierował minister obrony narodowej. - Wsparcie ze strony pracodawców może odgrywać kluczową rolę przy
podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do WOT. Konkurs jest wyrazem wielkiego znaczenia jakie mają dla Terytorialsów relacje z pracodawcami. Dzisiejsi laureaci wiedzą, że oprócz formalności, ważne jest wzajemne zrozumienie - podkreślił Mariusz Błaszczak.
***
Celem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami panującymi w miejscach
pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym
oraz doceniają korzyści jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.
Konkurs został ogłoszony w połowie grudnia 2018 roku. Od tego czasu żołnierze OT zgłaszali swoich kandydatów wraz z krótkim uzasadnieniem.
Pierwszy etap konkursu był prowadzony na szczeblu brygad OT. Zgłaszani przez żołnierzy pracodawcy byli zapraszani na spotkania informacyjne organizowane w brygadach. Podczas tych spotkań mogli poszerzyć swoja wiedzę w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych, a także samego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, wypełniali też ankietę oraz rozwiązywali quiz wiedzy o WOT.
W drugim etapie konkursu, komisja dowództwa WOT wyłoniła zwycięzcę konkursu.
Zwycięzcą pierwszego ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” został Port Lotniczy Olsztyn-Mazury sp. z o.o.
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 18,7 tys. żołnierzy, w tym ponad 15,5 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych.
Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok
funkcjonowania.
mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”
Zdjęcia: DWOT
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Artystyczne Targowisko
Z wielką przyjemnością informujemy, iż uczniowie świetlicy SP
w Targowisku wzięli udział w XXVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, w którym w kategorii kolaż - wyklejanka zdobyli:
II miejsce – Paulina Majewska (klasa 1)
III miejsce – Daria Ślęczek-Kapera (klasa 2)
oraz wyróżnienia:
- Milena Augustyniak (klasa 0)
- Lena Słodka (klasa 1)
- Zofia Jawień (klasa 2)
- Weronika Naruszewicz (klasa 2).
W kategorii "Mama, tata i ja" uczeń klasy 2 Mateusz Korbut zdobył
III miejsce.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Przedszkolaki z Szarowa Witają
Wiosnę!
Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, my Ciebie żegnamy
– Wiosnę powitamy!... tymi słowami tradycyjnie, jak co roku,
przedszkolaki, 21 marca, przywitały Wiosnę, a pożegnały Zimę.
Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, zabaw i piosenek związanych z nową porą roku. Następnie wszyscy
barwnym korowodem pomaszerowaliśmy na plac znajdujący
się za szkołą, gdzie Marzannę oblaliśmy wodą wykrzykując przy
tym głośno słowa: „Wiosno przyjdź – Zimo odejdź!”. W ten sposób
przywitaliśmy nową porę roku. Mamy nadzieję, że Zimę zobaczymy
dopiero za rok!
Katarzyna Musiał

Gala Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na Ratunek Ziemi”
22 marca w Kampusie Wielickim odbyła się uroczysta Gala XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na Ratunek Ziemi”,
organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Trąbkach oraz Szkołę Podstawową w Niegowici. W tym roku tematem konkursu, w którym wzięły udział 122 placówki oświatowe były - „Tajemnice Ziół”. Wśród laureatów znalazło się kilku uczniów z Naszej
Gminy. Serdecznie gratulujemy sukcesu!
Turniej wiedzy ekologicznej
Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI
I miejsce – Milena Adamczuk, Kl. VI – Sp. Szarów
Klasy VII-VIII oraz Oddziały Gimnazjalne - Klasa III
I miejsce - Hubert Kasprzyk, Kl. III Gim. – Sp. Kłaj
III miejsce - Izabela Zięba, Kl. VIII – Sp. Szarów, Stanisław Kalicki, Kl. III Gim. – Sp. Szarów, Małgorzata Musiejowska, Kl. VII – Sp. Kłaj
Prace Literackie
Klasy VII-VIII oraz Oddziały Gimnazjalne Klasa III
I miejsce - Amelia Adamczuk, Kl. III Gim.- Sp. Szarów
Prace Fotograficzne
Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI
I miejsce - Gabriela Madej, Kl. VI – Sp. Szarów
Opiekunowie: Ewa Smoter, Elżbieta Gorzula

Paulina Majewska (klasa 1)

Talent z Targowiska
W Gdowie w dniach 25 - 29 marca 2019 r. odbył się X Festiwal
Artystyczny Młodzieży CK-art 2019 oraz Eliminacje Powiatu Wielickiego XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019”.
Po wysłuchaniu i obejrzeniu 67 podmiotów wykonawczych w kategorii wokaliści – to jest 79 uczestników, jury w składzie:
– Elżbieta Gawryszewska
– Adrian Kulik
– Karolina Leszko
postanowiło przyznać w kategorii soliści:
I miejsce:
Milenie Babraj z klasy 1 (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku).
Jednocześnie jury postanowiło, że Milenka z piosenką „Czekoladowa historyjka” otrzymuje nominację do Finału Wojewódzkiego Festiwalu „Talenty Małopolski 2019”.
Gratulujemy!
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POETA I FRASZKOPISARZ - MARCIN URBAN
oraz
WOKALISTKA - KATARZYNA IGNATOWICZ
„Podwieczorek z muzyką i fraszką”
28 KWIETNIA
(niedziela)
godzina 18:00
sala widowiskowa
Urzędu Gminy w Kłaju
WSTĘP WOLNY
ZAPRASZA: Sołtys i Rada Sołecka Kłaja

Wkrótce w bibliotece
- 100-lecie istnienia policji w Niepołomicach - 25 kwietnia (czwartek) godz. 17.00, sala widowiskowa Urzędu Gminy.
W ramach spotkań Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”
zapraszamy na prelekcję poświęconą stuleciu istnienia posterunku policji w Niepołomicach opartą na wspomnieniach potomków
pierwszych policjantów II Rzeczypospolitej z naszego regionu.
Prelekcji będzie towarzyszyć wystawa starych fotografii i rekwizytów używanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Spotkanie
odbędzie się w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie” zadania współfinansowanego przez Gminę Kłaj. Wstęp wolny.
- Kim byłeś człowieku? - prelekcja archeologiczna - 31 maja (piątek), godz. 17.00, lokal biblioteki.
O zwyczajach pogrzebowych naszych przodków, o skarbach
sprzed wieków z naszej okolicy, oraz wyzwaniach nowych czasów na podstawie odkryć archeologicznych opowiadać będzie
Szymon Pawlikowski, archeolog pracujący w Muzeum Żup
Krakowskich w Wieliczce. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wędrówki dalekie i bliskie” realizowanego przez Regionalne
Koło Historyczne „Zadora”. Zadanie współfinansowane przez Gminę
Kłaj. Wstęp wolny.
- Tydzień bibliotek - 9 maja - 17 maja, lokal biblioteki
W ramach obchodzonego corocznie Tygodnia Bibliotek,
przez kilka majowych dni najmłodsi czytelnicy będą mogli skorzystać z całego szeregu zajęć, min. zajęć drukarskich i papierniczych
prezentowanych przez firmę Kalander, prelekcji oraz obejrzeć
teatrzyk pod tytułem „Droga do odwagi”. Zajęcia będą realizowane
w porozumieniu ze szkołami i przedszkolami.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Wójt Gminy Kłaj
serdecznie zaprasza na dwie ulubione przez wszystkie
dzieci i młodzież imprezy plenerowe!
Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca 2019
12:00 – 16:00
Centrum Kłaja - Plac przed Ośrodkiem Zdrowia
oraz
Bieg Rodzinny
9 czerwca 2019
od godziny 12:00
Puszcza Niepołomicka - za przejazdem kolejowym w Kłaju
Więcej informacji oraz regulamin uczestnictwa na stronie:
www.klaj.pl
Zapraszamy!
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Fajne Babki w Koło to w Gruszkach wesoło

30 marca bieżącego roku w Wiejskim Domu Kultury w Gruszkach odbyło się spotkanie w ramach projektu „Tradycja w kulturze
ludowej” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Gruszki. Mieszkańcy przyszli licznie i każda grupa wiekowa miała coś ciekawego do skorzystania.
Dzieci przygotowały kartki świąteczne które mogą wysłać swoim bliskim. A następnie upiekliśmy „dziecinnie proste babeczki wielkanocne". Dla dorosłych przygotowano warsztaty robienia kwiatów z krepiny do palmy wielkanocnej. Kwiaty wyszły piękne - jak żywe z ogrodu,
a sama praca choć nie łatwa przyniosła uczestnikom wiele satysfakcji. Nasi seniorzy mogli spędzić to sobotnie popołudnie w gronie sąsiadów, otoczeni wnukami, przy świątecznym stole. A na stole dumnie, prezentowały się wielkanocne baby, mazurki i małe stadko baranków.
W wolnych chwilach uczestnicy spotkania mogli oglądać przygotowane przez członkinie Koła dekoracje, można było zainspirować się
do stworzenia własnego stroika, poznać techniki dekoratorskie takie jak quilling, decupage, haft koralikami, a nawet można było zobaczyć
jak wykorzystać przedmioty użytku codziennego do tworzenia ozdób. Było miło, było wesoło, a przede wszystkim razem, wspólnie i bardzo świątecznie. I to właśnie ta wspólnota jest najbardziej zagrożoną wyginięciem tradycją świąteczną, dlatego należy ją chronić.
Serdeczne podziękowania kieruje do wszystkich członków Koła Gospodyń Wiejskich Gruszki za trud i pracę włożoną w przygotowanie
ozdób i spotkania dla mieszkańców.
Dziękuję mieszkańcom za zainteresowanie naszym spotkaniem i naszą pracą, za przyjście do nas i spędzenie tego czasu razem
z nami oraz za wszystkie ciepłe słowa pochwał.
Dziękuję władzom Gminy Kłaj za dofinansowanie projektu "Tradycja w kulturze ludowej".
Dziękuję Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kłaj za pomoc w uzyskaniu dotacji.
Dziękuję Stowarzyszeniu Dobro Dziecka za udostępnienie sali.
Katarzyna Kowalczyk

Wielka Liga Czytelników
Dnia 28.02.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłaju odbył się etap powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Uczestniczyły w nim
dwie drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Szarowie. Do etapu wojewódzkiego udało się zakwalifikować drużynie z klas 1-4. Po zakończeniu testu każdy z uczestników otrzymał dyplom za uczestnictwo w konkursie oraz książkę
ufundowaną przez bibliotekę.
Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych
czytelników w całym kraju!
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek
oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.
Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i kształtowanie
nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
Konkurs przebiega w czterech etapach:
1. pierwszy - szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny;
2. drugi - powiatowy: test drużynowy;
3. trzeci - półfinały wojewódzkie: test drużynowy;
4. czwarty - finał ogólnopolski: test drużynowy.
W całym kraju w I etapie konkursu udział wzięło ponad 17 tyś osób. Do II etapu zakwalifikowało się 410 uczniów. Etap ten polegał
na rozwiązaniu testu w dwóch kategoriach wiekowych w klasach od 1 do 4 oraz od 5 do 8. Uczestnicy konkursu w kategorii klas od 5-8
rozwiązywali test, który dotyczył książki Zbigniewa Nienackiego pt. ,,Pan samochodzik i niesamowity dwór”. Młodsi czytelnicy zmierzyli się
z testem, dotyczącym książki Justyny Bednarek pt. ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.
Gratulujemy uczestnikom awansu do następnej rundy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Aneta Strach
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Wratislavia Cup 2019

Sportowiec Małopolski 2018

Pierwsze zawody karateków z Kłaja w sezonie startowym 2019. Odnotowaliśmy sukces!

Gmina Kłaj słynie już od dawna z utytułowanych zawodników w karate tradycyjnym.

W turnieju we Wrocławiu wystartowało ponad 600 zawodników z całej
Polski, dodatkowo byli również goście z Ukrainy oraz Litwy. Ponadto,
należy dodać, że rozegrana została również konkurencja “Między
pokoleniami”, specjalnie dla rodziców startujących dzieci - w tej kategorii też mamy swoich zawodników. Podczas zawodów, oprócz wyżej
wymienionych konkurencji odbyła się również 1 edycja PLKT, w której
udział wzięły: Klaudia Mleko (3 miejsce) i Karolina Wyporek (6 miejsce).

Bardzo cieszymy się z wiadomości, że zawodnik Kamil Rak, zajął 1 miejsce w powiecie
i 4 miejsce w województwie w plebiscycie
“sportowiec roku” w kategorii juniorskiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów na macie.

A oto szczegółowe wyniki naszych zawodników:
1 miejsca:
- Majewska Antonia
2 miejsca:
- Chmielek Milan
- Moskwa Helena
- Moskwa Jacek
- Ryż Anna
3 miejsca :
- Wawreczko Natalia
- Majewski Piotr
- Natalia Firlit (kata)
- Kamil Rak (kata)
KKKT

3. Zamek królewski z 2 poł. XIII w. na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu (najstarsza rezydencja królewska w Polsce).

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w realizacji zadania decyduje termin
zgłoszenia (zapisy od 8 kwietnia do 10 maja 2019r.).

KKKT

TS „Wolni” Kłaj
zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj
do uczestnictwa w realizacji
zadania pod nazwą:
„Poznaj swój kraj –Poznań i okolica –
kolebka państwowości polskiej”

Szkoły z Gminy Kłaj z pucharami
w turnieju „Szachy Wiosną”
4. Palmiarnia Poznańska z 1910 r. w poznańskim Parku Wilsona, pow.
4.600 m², w 12 pawilonach prezentowanych jest ok. 1.100 gat. roślin,
a w akwarium 170 gat. ryb oraz około 50 gat. roślin wodnych (największe
w Polsce i jedno z największych w Europie sztucznych zbiorowisk roślinności tropikalnej).

w dniach od 23.05 do 26.05. 2019 r.
16 lekcja Historii z „Wolnymi ”

W dniu 6.04.2019 r. w Krakowie odbył się turniej szachowy pt. "Szachy
wiosną" w którym wystartowało ponad 300 uczestników. Na tych zawodach nie mogło zabraknąć naszych szachistów i już z samego rana zameldowali się w liczbie 20 zawodników!
- Reprezentacja Szkoły Podstawowej z Kłaja zajęła wysokie 6 miejsce
zdobywając 21.5 pkt, a na 8 pozycji reprezentacja Szkoły Podstawowej
z Szarowa, która uzyskała 20.5 pkt.
Indywidualne wyniki naszych zawodników:
- Grupa U07 (urodzeni w 2012 i młodsi) - Wystartowało trzech naszych zawodników: Antoni Przychodzeń, Igor Gądor i Karol Gądor. Najlepszy z całej
trójki był Antek, który zdobył wysokie 10 miejsce, uzyskując 4 punkty z 7
partii. Igor był 17, a Karol 22

1. Biblioteka Raczyńskich z 1829 r. w Poznaniu, budynek główny przy pl.
Wolności 19; zbiory: 1,6 mln książek, 35 tys. czasopism, 18 tys. starych
druków, w tym 252 inkunabuły, 9 tys. rękopisów kartograficznych, 34 tys.
dokumentów życia społecznego, 57 tys. ekslibrisów, fotografii i innych
obiektów graficznych (najstarsza istniejąca biblioteka publiczna w Polsce).

2. Bazylika archikatedralna św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu, Ostrów Tumski 17, miejsce pochówku pierwszych władców Polski oraz domniemane
miejsce chrztu Polski (najstarsza w Polsce katedra ustanowiona w 968 r.).

Zapisy oraz szczegółowe informacje o realizowanym zadaniu pod telefonem kom. 607 777 843 w godz. 18.00 - 22.00

- Grupa U09 (urodzeni w 2010 i młodsi) - W tej grupie wystartowało, aż 127
zawodników! Najlepszy z Szachownicy okazał się Fabian Szewczyk, który
na 7 możliwych punktów, zdobył 5 i ostatecznie zajął 20 miejsce! Na 34
miejscu w klasyfikacji ogólnej była nasza najlepsza zawodniczka Dorota Jankowicz, która w klasyfikacji dziewcząt zajęła 4 miejsce z dorobkiem
4 pkt!

Realizacja zadania „Poznaj swój kraj – Poznań i okolica – kolebka państwowości polskiej” ma na celu upowszechnianie kultury i historii ziem
województwa wielkopolskiego oraz pamiątek dziedzictwa narodowego ze
szczególnym uwzględnieniem historii początków państwa polskiego tj.
w okresie działalności gospodarczej, ekonomicznej pierwszych Piastów,
jak również z późniejszą historią tych ziem, nawiązując jednocześnie
do czasów współczesnych. Realizacja tego zadania ma skłonić uczestników do przemyśleń i refleksji nad świadectwem IX-X wiecznej i najnowszej
historii Polski a dodatkowo ma służyć upowszechnianiu rekreacji i turystyki wśród mieszkańców Gminy Kłaj. Realizacja tego zadania ma skłonić
uczestników do zadumy nad świadectwem historii, trwałością niemych
zabytków historii oraz polityką, ekonomią i gospodarką państwa polskiego na przestrzeni wieków.
W celu realizacji powyższego zadania planujemy umożliwić zapoznanie się
beneficjentów z naszym dziedzictwem narodowym: historią , kulturą, sztuką, gospodarką i ekonomią na przestrzeni dziejów naszej państwowości.

- Grupa U11 (urodzeni w 2008 i młodsi) - Najlepszym naszym zawodnikiem
okazał się Dawid Klejdysz, który ostatecznie zajął 20 miejsce, uzyskując 4
oczka. Dobry występ w tej grupie zaliczył Bartłomiej Wajda i Bartek Piszczek, którzy także uzyskali po 4 pkt.
- Grupa U15 (urodzeni w 2004 i młodsi) - Jedyny nasz reprezentant w tej
kategorii wiekowej Maciej Palich, zajmuje ostatecznie 25 miejsce, wygrywając trzy partie.
Normy na kategorie szachowe:
- Szymon Kusak z V kat. na IV kat.
- Marlena Gaj z V kat. na IV kat.
- Helena Woźniak V kat.
Bardzo dziękujemy rodzicom: Anna Zawisza-Gądor, Katarzyna Szewczyk,
Elżbieta Jankowicz, Krzysztof Wajda za pomoc w organizacji, bardzo ładne
zdjęcia, pyszną pizze, a także za wsparcie bezpośrednio na turnieju.
Szachownica

W tym celu ruszymy szlakiem: Kłaj – Kórnik – Rogalin – Poznań –
Giecz – Swarzędz – Winna Góra, aby zapoznać się „z kulturą i historią
wczoraj i dziś” ziemi Wielkopolskiej i jej wielkiego syna – Henryka Dąbrowskiego oraz współczesnymi kierunkami rozwoju tego regionu.
Zadanie powyższe realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy
Kłaj, Powiatu Wielickiego, środków własnych Towarzystwa Sportowego „Wolni ” Kłaj oraz wpłat własnych beneficjentów (uczestników)
zadania.
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SPORT
Drugi turniej w Powiatowej Szkolnej
Lidze Szachowej i bardzo dobry
występ naszych szachistów!
29 marca w Domu Weselnym Anson w Niepołomicach rozegrany został
kolejny turniej w Powiatowej Lidze Szachowej w którym wzięło udział,
aż 160 zawodników! Gmina Kłaj zameldowała się z 28 zawodnikami,
rywalizując w dwóch grupach wiekowych.
- Pierwsze miejsce w grupie A w klasyfikacji ogólnej (2010 i młodsi) z kompletem zwycięstw, zajmuje Dorota Jankowicz! Dorotka została po raz drugi najlepszą zawodniczką zawodów i po dwóch turniejach na 12 możliwych
punktów, ma aż 10.5 pkt, notując po drodze tylko jeden remis i jedną
porażkę.
- Pierwsze miejsce w grupie A w kategorii chłopców (2010 i młodsi) zdobywa Szymon Kusak z dorobkiem 5 pkt.! Szymon w tych zawodach musiał
uznać jedynie wyższość swojej koleżanki z SP Szarów, Doroty Jankowicz,
ale ostatecznie uzyskał najlepszy wynik z wszystkich chłopców startujących w tej grupie wiekowej.
- W grupie B (ur. 2006 i młodsi) ponownie bezkonkurencyjny był Dawid
Klejdysz z SP Kłaj! Dawid wygrał wszystkie 6 partii, nie dając większych
szans swoim rywalom. Warto zaznaczyć, że po dwóch turniejach Dawid
jako jedyny zawodnik ma komplet 12 zwycięstw!
Wyróżnienia w zawodach otrzymali:

SPORT
Wyniki zawodów pływackich
Dziewczęta:

Chłopcy:

Grupa klas 5-6

Grupa klas 5-6

1. Maria Majerz – Maniecka

1. Franciszek Wójtowicz

2. Martyna Gorzula

2. Piotr Madej

3. Jagoda Pataj

3. Aleksander Kasprzyk

Zawody wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Kłaj

Grupa klas 7-8

Grupa klas 7-8

1. Natalia Sołtyk

1. Oskar Wojas

Wiatr nie wystraszył naszych wędkarzy z Towarzystwa Wędkarskiego:
Karp, którzy już od rana 6 kwietnia zarzucili swe wędki aby powalczyć o Puchar Wójta Gminy Kłaj. Gospodarz Gminy wręczył puchary
dla najlepszych wędkarzy. Pierwsze miejsce zdobył Zdzisław Świegoda,
który złowił ryby o łącznej wadze: 38,40 kg, drugie miejsce zajął Ryszard
Garula: 27,40 kg, trzecie miejsce wywalczył Tadeusz Mierzwa: 22,20 kg.
Ryby po zważeniu wróciły do stawu, a zmęczeni, ale radośni wędkarze
zostali ugoszczeni pyszną kiełbasą z grilla przez Głównych Organizatorów czyli Pana Stanisława Dużyńskiego i Czesława Czachóra. W tych
corocznych zawodach wzięło udział aż 23 zawodników.

2. Ewa Rak

2. Damian Rusin

Małgorzata Balik

3. Aleksandra Budzyn

3. Szymon Romanowicz

4. Weronika Latos

4. Kamil Gądor

4. Kuba Antończyk

5. Jakub Dyba
6. Szczepan Więsek
7. Robert Madej

Powiatowy Konkurs Taneczny
W ostatnim tygodniu marca grupy taneczne Akademii Ruchu brały udział
w Powiatowym Konkursie Tanecznym w Niepołomicach. Turniej był
okazją do prezentacji swoich umiejętności przed szeroką publicznością
oraz sprawdzeniem własnych możliwości na tle innych zespołów, które
przyjechały także z Krakowa. Konkurencja była mocna, emocji i wrażeń
nie brakowało. Formacje Akademii Ruchu również w tym roku pokazały
bardzo wysoki poziom taneczny.
W kategorii Mini Dance:
- II miejsce zdobyła grupa Dance & Fun 1 w choreografii Ewy Lipińskiej- Glica,
- wyróżnienie Dance & Fun 2 w choreografii Władysława Pantus.
A w kategorii Junior:
- II miejsce wywalczyła grupa Dance & Fun 3 w choreografii Marzeny Suder,
- III miejsce otrzymała grupa Flying Sharks w choreografii Natalii Kliś.
Ponownym sukcesem Akademii Ruchu był udział grup tanecznych w X
Jubileuszowym Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK-art. ,,Talenty Małopolski” w Gdowie. Podczas bardzo trudnego konkursu, w którym brały
udział zespoły z różnych powiatów, w kategorii Formacje Taneczne grupa Dance & Fun 1 zajęła wyróżnienie w choreografii Ewy Lipińskiej – Glica.
A w kategorii duety Wiktoria Wojnarska i Dominika Glica zajęły III miejsce.
Ogromnie cieszy fakt, że dziewczynki zostały nominowane do Małopolskiego Konkursu ,,Talenty Małopolski”, który odbędzie się 18 maja w Dobczycach. Przed nimi ciężka praca, ale również i fantastyczna przygoda.

- Natasza Klejdysz z SP Kłaj – najlepsza zawodniczka z Gminy Kłaj (w grupie
2006 i młodsi)

Dla zainteresowanych przypominamy, że Akademia Ruchu prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Kłaju. Zapraszamy również na pokaz taneczny grup Akademii Ruchu, który odbędzie
się 11 maja o godz. 20.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Kłaju.

- Marlena Gaj z SP Targowisko – najlepsza zawodniczka z Gminy Kłaj (w grupie 2010 i młodsi)

Z tanecznym pozdrowieniem,
Ewa Lipińska - Glica

- Helena Woźniak z SP Brzezie – najlepsza zawodniczka z Gminy Kłaj-

- Szymon Gądor z SP Kłaj – najlepszy zawodnik z Gminy Kłaj (w grupie 2006
i młodsi)
- Oliwier Dziedzic z SP Szarów – najlepszy zawodnik z Gminy Kłaj (w grupie
2010 i młodsi)
W klasyfikacji drużynowej po dwóch turniejach najwyżej sklasyfikowana jest reprezentacja Szkoły Podstawowej z Szarowa, która z wynikiem 29
pkt. zajmuje 4 miejsce, tracąc tylko 1 pkt. do podium. Następna w kolejności z naszej Gminy jest Szkoła Podstawowa z Kłaja, która zdobyła w sumie
23 pkt. i daje jej to 8 miejsce, a tuż za nimi na 9 miejscu Szkoła Podstawowa z Brzezia, która ostatecznie może pochwalić się dorobkiem 16.5 pkt.
Następny turniej Powiatowej Szkolnej Ligi Szachowej już 31 maja
Szachownica

Nowa strona
Pragniemy poinformować, że powstała oficjalna strona internetowa Szachownicy!
Możecie Państwo dowiedzieć się ze strony kilka słów o tym kiedy
powstała Sekcja Szachowa, gdzie, kiedy i o której prowadzone są zajęciaszachowe, kim są instruktorzy czy np. zapoznać się z ofertą współpracy
z Szachownicą :)
Serdecznie zapraszamy na stronę: www.szachownica.org.pl
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